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Úvodní ustanovení a rozsah platnosti 
 
 Školní řád je vydaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školským zákonem) 
v úplném a platném znění v souladu s  platnými prováděcími předpisy školského 
zákona, s vyhláškami MŠMT, metodickými pokyny a doporučeními a s další 
legislativou související se vzděláváním a výchovou v platném znění včetně 
prováděcích vyhlášek a nařízení vlády. 

Je závazný pro všechny zaměstnance a žáky školy. 
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I. PRÁVA  A  POVINNOSTI  ŽÁKŮ 

a) Práva žáků 

1. Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 
2. Žák má právo být vzděláván a hodnocen přiměřeně svým schopnostem, znalostem a 

dovednostem. 
3. Žák má právo žádat informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a chování. 
4. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se záležitostí jeho vzdělávání.  
5. Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se 

vzdělávání a rizikového chování.  
6. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáka nadaného a mimořádně nadaného) 

má právo na zajištění podmínek vzdělávání na základě doporučení školského poradenského 
zařízení dle platné legislativy. 

7. Žák má právo na ochranu před všemi formami zneužívání, rizikového chování a před 
kontaktem s návykovými látkami. Má právo na pravdivé a věcné informace o rizikových 
jevech přiměřené osobnímu a sociálnímu vývoji. 

8. Žák má právo svobodně si vybírat mezi nepovinnými předměty, zájmovými útvary, výukou 
náboženství, kulturními a sportovními akcemi, příp. dalšími aktivitami školy (soutěže, 
olympiády). 

9. Žák má právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, 
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy 

 
b) Povinnosti žáků 

Dodržování školního řádu se vztahuje na všechny žáky školy. V případě jeho porušení je žákovi 
uděleno výchovné opatření, které je sděleno zákonnému zástupci žáka.  

1. Žáci jsou povinni docházet do školy a řádně se vzdělávat. 
2. Žáci jsou povinni dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti.  
3. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději 10 minut před začátkem vyučování.  
4. Žák je povinen účastnit se výuky dle rozvrhu hodin. 
5. Žák je povinen účastnit se akcí organizovaných školou v rámci povinné výuky, případně se 

mu zajištěn náhradní program. 
6. Žákům není dovoleno přinášet do školy předměty, které nesouvisejí s vyučováním, zejména 

cennosti a předměty, které by mohly způsobit ublížení na zdraví. Je zakázáno nošení, držení, 
distribuce a zneužívání všech návykových látek nebo látek ovlivňujících pozornost žáka 
(včetně legálních, energetické nápoje apod.).  

7. Pokud nosí žáci do školy mobilní telefon, musí jej mít v době vyučování vypnutý. Při  
nakládání s mobilním telefonem plní pokyny vyučujícího, použití v hodině oznámí předem 
(např. čeká hovor od zákonného zástupce). Za provoz a ukládání mobilu je odpovědný žák, při 
jeho užívání o přestávkách také respektuje ostatní žáky a zaměstnance školy a pokyny 
dohledu.  

8. V hodinách tělesné výchovy a pracovních činností, mají žáci věci uzamčeny v šatně. Cennější 
předměty (např. hodinky, řetízky, mobilní telefony atd.) předají žáci před hodinou do úschovy 
vyučujícímu. Větší peněžní částky a cenné předměty je možno také uschovat po nezbytnou 
dobu u třídního učitele, popř. v kanceláři školy. 

9. Žák je povinen zjištěnou ztrátu neprodleně ohlásit třídnímu učiteli. 
10. Při využití odborných pracoven, tělocvičny, školního pozemku se žáci i dospělí řídí 

provozními řády jednotlivých pracovišť. 
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11. Žáci plní pokyny pedagogických a dalších pracovníků školy, dodržují pravidla slušného 
chování, chrání zdraví své i spolužáků. Chování žáků nesmí žádným způsobem omezovat 
práci nebo práva ostatních spolužáků a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

Za hrubé porušení školního řádu se považuje: 
a) zesměšňování slabších spolužáků, omezování osobní svobody spolužáků 
b)    šikanování spolužáků, fyzické nebo slovní napadení spolužáka (nadávky, vulgární 

vyjadřování) 
c)     nevhodné chování vůči zaměstnancům školy 
d)     narušování výuky nevhodným chováním, včetně neopodstatněného a nevhodného užití mobilu 
e)     krádež 
f)     záškoláctví 
g)     svévolné poškozování školního majetku 
h)      propagace, nošení, držení a distribuce všech návykových látek (včetně legálních), nabádání 

k jejich užívání a požívání těchto látek 
i)     jiné nevhodné chování způsobující mravní újmu nebo újmu na zdraví (propagace, nošení, 

držení a distribuce pornografie; sexuální obtěžování; nošení nebezpečných předmětů, které 
mohou způsobit zranění aj.) 

j)    podvod (přepisování známek v žákovské knížce, falšování omluvenek, úmyslné zatajování 
žákovské knížky, lhaní, opisování, napovídání) 

k) pořizování audiozáznamů nebo videozáznamů ve škole či školním areálů v době školního 
vyučování a jejich užívání a distribuce v rozporu s pokyny vyučujícího a se zákonem 
101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a v rozporu se zákonem 121/2000 Sb., autorský zákon. 

   
12.  Stane-li se žákovi ve škole úraz, je žák povinen tento úraz neprodleně nahlásit 

vyučujícímu či dohledu, případně třídnímu učiteli. V případě dodatečného nahlášení 
školního úrazu nebude brán na nahlášený úraz zřetel z hlediska odškodnění žáka. 

13.  Žák zachází  s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní 
školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením, nosí do školy učebnice a 
školní pomůcky podle rozvrhu a pokynů učitelů. 

 

Pokyny pro dohled v šatně 

1. Dohled nad žáky v šatně vykonávají pověření zaměstnanci.  V případě odpoledního vyučování 
příslušný vyučující po skončení vyučování dohlíží nad odchodem žáků ze školy. 

2. Dohled dbá na to, aby žáci dodržovali jeho pokyny. 
 

II. PRÁVA  A  POVINNOSTI   ZÁKONNÝCH   ZÁSTUPCŮ   ŽÁKA 

a) Práva zákonných zástupců žáka 

1. Zákonný zástupce žáka má právo na informace o všech skutečnostech, které se jej týkají, 
případně se týkají jeho dítěte a na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se 
vzdělání, prevence rizikového chování a jejich řešení. 

2.  Zákonný zástupce žáka má právo být pravidelně informován o prospěchu a chování svého 
dítěte 

3. Zákonný zástupce žáka má právo domáhat se svých práv, případně práv svého dítěte, pokud se 
domnívá, že jsou nějakým způsobem porušena, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících 
se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. 

4. Ředitelka školy i pedagogičtí pracovníci jsou povinni odpovídat na dotazy a přiměřeným 
způsobem reagovat na žádosti a připomínky ze strany zákonných 
zástupců žáka s přihlédnutím k zákonům o svobodném přístupu 
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k informacím 106/1999 Sb., v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. 
v platném znění. 

5. Zákonný zástupce žáka má právo volit a být volen do školské rady, vznášet připomínky a 
podněty k práci školy ke školské radě. 

6. V případě vážných zdravotních problémů žáka a na doporučení ošetřujícího lékaře dítěte, má 
zákonný zástupce právo, požádat o uvolnění svého dítěte z předmětu tělesná výchova. Žádost 
podává písemně na požadovaném formuláři a přikládá doporučení lékaře. 

 

b) Povinnosti zákonných zástupců žáka 

Zákonný zástupce je povinen dodržovat tento řád školy. 
1. Zákonný zástupce je povinen zajistit řádnou a pravidelnou docházku dítěte do školy a 

zodpovídá za chování svého dítěte. 
2.    Zákonný zástupce je povinen vhodně reagovat na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou 

kontrolu potvrzovat svým podpisem, na vyzvání ředitele nebo školského zařízení se zúčastnit 
projednávání závažných otázek. Chování a jednání nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

3.   Zákonný zástupce je povinen omluvit písemně do žákovské knížky nepřítomnost žáka ve 
vyučování, v odůvodněných případech lze vyžadovat potvrzení lékaře. Důvod nepřítomnosti 
sdělí zákonný zástupce škole písemně, osobně nebo telefonicky (tel. č. 516498911, 
516498912 nebo tel. č. kabinetu třídního učitele) do 72 hodin. Nepřítomnost předem známou 
do 2 dnů omlouvá třídní učitel, na více než 2 dny ředitelka školy na základě písemné žádosti 
rodičů. V případě předem známé absence musí být omluvenka vystavena předem.  

4.    Zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 
obtíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 
Zákonný zástupce je povinen oznamovat škole údaje podle školského zákona, které jsou 
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

5.    Zákonný zástupce je povinen hradit za žáka stravné, poplatky školní družiny a školního klubu, 
cestovné a vstupné u hromadných akcí pořádaných školou v rámci výchovně-vzdělávacího 
procesu ve stanovených termínech. 

6.    Zákonný zástupce je povinen oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona 
a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny 
v těchto údajích. 

7. Zákonný zástupce je povinen vyzvednout si své dítě ve škole v případě zdravotních problémů 
dítěte (nevolnost, úraz, užití návykové látky apod.). V případě nespolupráce zákonného 
zástupce má škola ohlašovací povinnost ze zákona.  

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

a) Práva pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 
 
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu 
před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných 
zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve 
škole, 
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické 
činnosti, 
d) volit a být voleni do školské rady, 
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e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
 
b) Povinnosti pedagogických pracovníků 

Pedagogický pracovník je povinen 
 
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve 
školách a školských zařízeních, 
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí 
a podporovat jeho rozvoj, 
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu 
dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 
informace spojené s výchovou a vzděláváním. 
 
 

IV.  PROVOZ A VNITŘNÍ ŘEŽIM ŠKOLY 

a) Organizace školního dne: 

1. Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin.  
2.      Školní budova je otevřená od 600 do 1700 pro žáky navštěvující školní družinu, absolvují výuku 
dle řádného rozvrhu, navštěvují kroužky 
3.     Vyučovací hodina je časově vymezena zvoněním. 

Časový sled vyučovacích hodin a přestávek: 

1. zvonění    750 
2. zvonění    755 

1. vyučovací hodina   755- 840 

2. vyučovací hodina   900- 945 
3. vyučovací hodina   955-1040 

4. vyučovací hodina             1050-1135 
5. vyučovací hodina                            1145-1230 
6. vyučovací hodina                        1240-1325 
7. vyučovací hodina                            1330-1415 
8. vyučovací hodina                            1420-1505 
 
Svačiny se vydávají v době  840-855   
     
Obědy se vydávají v době            1115- 1345 
 
 

b) Organizace vyučovacích hodin 

1. Vyučovací hodinu zahajuje a ukončuje vyučující 
2. Omluvy přijímá vyučující od jednotlivých žáků 
3. Během vyučování smí žák opustit třídu pouze se svolením učitele. 
4.      Vyučující poslední vyučovací hodiny v místnosti zajistí úklid 
učebny, dohlédne na to, aby byla zavřená okna. 
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5.     Po skončení odpoledního vyučování odpovídá každý vyučující za to, že žáci jeho skupiny 
opustí školu. 
6.     V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny spojovat či rozdělovat, při změně konce 
vyučování jsou zákonní zástupci žáka o změně informování prostřednictvím žákovské knížky. 
7.     a) Za bezpečnost žáků zodpovídá ve vyučovací hodině vyučující, o přestávkách a na akcích 
pořádaných školou dozírající učitel. 
        b) Udělá-li se žákovi ve škole nevolno nebo dojde k náhlému onemocnění žáka, řeší situaci 
třídní učitel. Třídní učitel neprodleně kontaktuje rodiče žáka a domluví se s nimi na způsobu 
odchodu žáka ze školy. Je žádoucí, aby žáka vyzvedli zákonní zástupci, není-li to možné, doprovodí 
žáka dospělá osoba určená zákonným zástupcem po dohodě se školou. 
       c) Utrpí-li žák ve škole úraz, řeší vzniklou situaci vyučující, dozírající učitel nebo pracovník 
školy, který se k postiženému dostal jako první. 
       d) Úraz je třeba neprodleně ohlásit vedení školy, třídnímu učiteli a zákonným zástupcům žáka. 
       e) Je třeba poskytnout první pomoc, ošetřit zranění, vyrozumět zákonného zástupce a zajistit 
lékařskou pomoc v případě potřeby. 
       f) Každý úraz je třeba zapsat do knihy úrazů. 
 
c) Přestávky 

1.  Žák má právo na přestávku, kterou využívá na odpočinek, konání hygienických potřeb, 
přesun do odborných a určených učeben.  

2.      Žák se nesmí o přestávkách z bezpečnostních důvodů zdržovat tam, kde není zajištěn dohled. 
3.  Dvě minuty před zvoněním na vyučovací hodinu se žáci již zdržují v učebně, kde bude 

probíhat výuka, není-li stanoveno jinak. 
 
 

V. REŽIM PŘI AKCÍCH MIMO ŠKOLU 

1.     Bezpečnost a ochranu zdraví při akcích a vzdělávání mimo školu, kde se uskutečňuje 
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým 
pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 
pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 
2.     Při organizaci výuky při akcích související s výchovně vzdělávací činnosti školy mimo místo, 
kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, 
podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 
3.     Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 
zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu 
může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. 
Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu 
školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění 
BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň 
s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 
4.      Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog 
bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po 
skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a 
v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění a skončení akce oznámí organizující pedagog 
nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáka a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou 
písemnou informací. 
5.      Při přecházení žáků na místo vyučování či jiných akcí mimo 
budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny 
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doprovázejících osob. před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o 
bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, exkurze apod. platí zvláštní bezpečnostní 
předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízení se účastníci 
akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. 
6.      Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, 
uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do výuky 
mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze 
žáci zdravotně způsobilí, jejichž zákonní zástupci o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne 
starší jednoho roku. 
7.      Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 
hodnocení na vysvědčení. 
8.      Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a 
ze soutěží zajišťuje vysílací škola, pokud se zákonnými zástupci žáka nedohodne jinak. V průběhu 
soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 
 

VI. ŘEŠENÍ   STÍŽNOSTÍ   A  PŘIPOMÍNEK 

1.  Řešení stížností, které souvisejí s prospěchem, chováním či absencí žáka je v kompetenci 
třídního učitele, případně vyučujícího daného předmětu. Lze je také řešit na zasedání 
výchovné komise, kterou tvoří ředitelka školy nebo její zástupce, třídní učitel a školní metodik 
prevence nebo výchovný poradce. 

2.  Stížnosti a připomínky lze podávat ústně a písemně na ředitelství školy. Ředitelka školy učiní 
o věci zápis, provede šetření v dané věci a informuje stěžovatele o výsledcích šetření a 
případných přijatých opatřeních. 

3.  Pokud je zákonný zástupce přesvědčen o tom, že stížnost nebyla vyřešena v souladu se 
zákonnými předpisy z oblasti školství, může se obrátit prostřednictvím ředitelství školy do 15 
dnů ode dne oznámení na  KÚ Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo nám. 3/5, 
60182 Brno. 

 

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ A RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ 
NARUŠUJÍCÍ KLIMA V KOLEKTIVU 

Metodický podklad 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách 
a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodické doporučení k primární prevenci 
rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) 
 

Šikanování 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně 
skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo 
skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.  
 
Rizikové chování narušující klima kolektivu 
Zde kromě šikany patří další projevy jako kyberšikana, nevhodné chování ke spolužákům, 
posmívání a pošťuchování (jednorázové), neoprávněné zacházení s cizími věcmi, popř. další nesou 
znaky přestupku nebo činu jinak trestného, zejména pak s ohledem na žáky se SVP. 
 
Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 
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Škola je zodpovědná v souladu s ustanovením § 29 zák. 561/2004 Sb., školský zákon v platném 
znění. Je povinná zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a 
souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 
vzniku rizikového chování.  
Škola, popř. pedagogický pracovník, je odpovědná podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Bude-li znám případ šikanování či jiného rizikového chování nesoucí 
znaky přestupku nebo činu jinak trestného a škola a pedagogický pracovník nepřijme v tomto 
ohledu žádné opatření, vystavuje se riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekažení 
trestného činu. 

Vzdělávání pedagogů 
Školní preventivní tým 
Mapování situace 
Společný postup při řešení šikanování 
Prevence v třídních hodinách 
Prevence ve vyučování 
Prevence ve školním životě mimo vyučování – školní klub, přestávky 
Ochranný režim 
Školní poradenské služby 
Spolupráce se specializovanými institucemi, Policií České republiky, OSPOD 
Spolupráce s rodiči 
Vztahy se školami v okolí 
Evaluace 

a) Vzdělávání pedagogů 

Základní proškolení a seznámení se školním programem provede ŠMP Mgr. Markéta Illová. 
Vedení školy ve spolupráci zajistí vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v 
akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Program vzdělávání podléhá aktuální situaci a 
nabídce akreditovaných pracovišť.  
K samostudiu jsou doporučeny různé metodické a pomocné materiály:  
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001 
PARRY, J., CARRINGTON, G. : Čelíme šikanování. Sborník metod.  
www.sikana.cz 
www.linkabezpeci.cz 
www.minimalizacesikany.cz 
Materiály jsou průběžně aktualizovány a doplňovány, zejména pak s ohledem na další rizikové jevy 
s ohledem na žáky se SVP. 

b) Školní preventivní tým 

Školní preventivní tým (dále jen ŠPT) je určen k rychlému řešení aktuálních problémů, úzké 
spolupráci a k prosazování PP a Programu proti šikanování. Členy ŠPT jsou ŘŠ (Mgr. Karin 
Petrželková), ZŘŠ (Mgr. Marie Šimáčková), výchovný poradce (Mgr. Libuše Mikulášková), 
školní metodik prevence (Mgr. Markéta Illová) a příslušní třídní učitelé. ŠPT lze aktuálně 
doplnit či přeskupit podle situace, např. doplnění o speciálního pedagoga, asistenta pedagoga – 
jedná-li se o žáka se SVP, popř. třídu, kde působí asistent pedagoga.  
 
c) Mapování situace 

Základním nástrojem je pedagogické pozorování. Kterýkoliv pedagog, zejména pak TU, který při 
svém působení ve škole narazí na náznaky či zjevné prvky šikany, upozorní neprodleně ŠMP, popř. 
VP. ŠMP Mgr. Markéta Illová připraví podle zadání TU jednoduchý 
dotazník pro žáky, který vypracují během třídnických hodin. ŠMP 
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dotazník vyhodnotí a s výsledky seznámí ŠPT a pedagogickou radu. Výsledky ovlivní práci TU, 
ŠMP a výchovné poradkyně při konkrétním plánování prevence.  

d) Společný postup při řešení šikanování 

Pracovníci školy postupují podle příslušných Krizových plánů, které jsou součástí tohoto programu 
(viz přílohy). Zvláště citlivě je nutné postupovat v případě žáka se SVP (žáka s PLPP, IVP, IVýP a 
dalšími podpůrnými opatřeními apod.) 

e) Prevence v třídních hodinách 

Třídní učitelé pracují se žáky v třídních hodinách se žáky tak, aby předcházeli možné šikaně, 
naplňují PP. V případě potřeby se obrátí na ŠMP, která pak se třídou a TU spolupracuje. 
K preventivním aktivitám využívají materiály, hry, aktivity, které mají k dispozici, či jim je 
poskytne ŠMP.  

f) Prevence ve výuce 

Vyučující při své práci v hodinách sledují práci třídy a svým přístupem působí preventivně na 
kolektiv třídy, naplňují PP. Případné podněty předají ŠMP – viz Krizové plány. 

g) Prevence ve školním životě mimo vyučování 

Škola zajišťuje žákům pobyt ve školní družině a školním klubu, kde vychovatelky pracují dle ŠVP a 
PP a svým přístupem, aktivní činností a vedením kolektivu aktivně provádí prevenci proti šikaně. 
Využívají materiály ŠD a ŠK, ŠMP a PP.  
Přehled volnočasových aktivit je vždy součástí PP, na www stránkách školy, nástěnkách. 

h) Ochranný režim  

Škola má vypracovaný podrobný školní řád, se kterým vždy na začátku roku seznámí žáky a rodiče. 
Školní řád je volně přístupný na www adrese školy www.zsvelkeopatovice.cz 
 

i) Školní poradenské služby 

ŠMP Mgr. Markéta Illová  (kabinet ŠMP) konzultační hodiny pondělí 7:30 – 8:40, pátek 9:55 – 
10:40, telefon 516 498 932, illova@zsvelkeopatovice.cz. 
Výchovný poradce Mgr. Mikulášková (kabinet výchovný poradce), konzultační hodiny pondělí 
9:55 – 10:40, čtvrtek 12:00 – 13:30, telefon 516 498 931, mikulaskova@zsvelkeopatovice.cz. 
Zde jsou také k dispozici případné kontakty na specializovaná pracoviště, nástěnka prevence na 
chodbě C3. 

j) Spolupráce se specializovanými institucemi a Policií ČR 

Při řešení případů šikany spolupracovat s institucemi: 
 PPP Boskovice 
 PPP Blansko 

OMP Mgr. Magdalena Chytilová 
Policie ČR 
OSPOD 
SPC 
Případně další instituce zabývající se danou problematikou – SVP, kurátor atd. 

k) Spolupráce s rodiči 

Zákon 359/1999 Sb. § 7 (právo upozornit rodiče), zákon 561/2004 Sb. § 21 (právo na 
informovanost), internetové stránky školy sekce Prevence, třídní 
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schůzky a konzultace, telefony, emailové adresy učitelů, letáky s informacemi. 
Po provedeném šetření jsou rodiče informováni (viz krizové plány).  

l)  Spolupráce se školami v okolí 

Při přestupech žáků a při řešení šikany žáků více škol spolupracujeme. Kontakty na školy v okolí 
v kanceláři školy. 

m)  Evaluace 

Na konci školního roku v rámci hodnocení PP se provede také vyhodnocení společného postupu. 
Na počátku dalšího šk. roku se potom porovnají dotazníky (viz výše) s předchozím obdobím. 
Hodnocení provede ŠMP ve spolupráci se ŠPT a TU, seznámí pedagogickou radu. 
 
 

Krizový plán I. (1. a 2. stadium šikany, kyberšikana) 
 

1. Po obdržení oznámení či při podezření na šikanu neprodleně informovat ŠMP Mgr. 
Markétu Illovou (kabinet ŠMP, telefon 516498932), výchovnou poradkyni Mgr. 
Libuši Mikuláškovou (kabinet výchovné poradkyně, telefon 516498931), případně 
zástupkyni ředitelky (Mgr. Marie Šimáčková, telefon 516498912) 

2. Vyšetřování přebírá školní preventivní tým (výše uvedení, ředitelka školy Mgr. 
Karin Petrželková), popř. příslušný TU 

3. Vedením rozhovorů s informátory, agresory a oběťmi jsou pověřeny především ŠMP 
a výchovná poradkyně 

4. Ostatní pedagogové jsou nápomocni dle pokynů školního preventivního týmu 
5. Informováním rodičů je pověřena ředitelka školy, zástupkyně nebo příslušný TU (dle 

závažnosti) 
6. Uzavření případu provede školní preventivní tým, archivaci protokolů provede 

ředitelka školy, ŠMP, výchovná poradkyně a příslušný TU 
7. Pedagogická rada projedná na základě informace ředitelky školy případné 

výchovné nebo klasifikační opatření. 
8. Rodiče oběti i agresorů jsou s výsledky seznámeni prostřednictvím výchovných 

komisí (ředitelka školy, ŠMP, výchovná poradkyně, TU). 
9. Třídu informuje v přiměřené míře s ohledem na oběti a sociometrické šetření 

provede ŠMP, výchovná poradkyně a TU (dle dohody případně OMP Michaela 
Rašková, OPPP Vyškov, pracoviště Blansko). 

10. Podle závažnosti náleží ředitelce školy ohlašovací povinnost příslušným orgánům 
(policie, OSPOD). 

 
Telefonní kontakty: 
 
Mgr. Markéta Illová ŠMP 516 498 932 
Mgr. Libuše Mikulášková výchovná poradkyně 516 498 931 
Mgr. Marie Šimáčková ZŘŠ 516 498 912 
Mgr. Karin Petrželková ŘŠ 516 498 913 
Policie ČR služebna Letovice 158 
OSPOD Mgr. Jana Ondráčková 516 488 773 
PPP Vyškov, pracoviště 
Blansko 

Mgr. M. Chytilová 516 418 779 

 
Krizový plán II. (3. až 5. stadium šikany) 
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1. V první fázi překonat šok a neprodleně zajistit ochranu oběti a zároveň informovat 

ŠMP (Mgr. Markéta Illová), výchovnou poradkyni (Mgr. Libuše Mikulášková), 
popřípadě ZŘŠ (Mgr. Marie Šimáčková). Není možné žáky nechat bez dozoru, 
proto může informaci předat i spolehlivý žák! 

2. Oběti poskytnout první pomoc (výchovná poradkyně Mgr. Mikulášková a Mgr. 
Pavla Müllerová – zdravotníci školy), popřípadě zavolat neprodleně LSPP. 

3. Zároveň izolovat agresory, aby nemohlo dojít k domluvě mezi nimi a mezi nimi a 
svědky. Zde spolupracují ostatní pedagogičtí pracovníci dle pokynů školního 
preventivního týmu. 

4. Ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková (v její nepřítomnosti ZŘŠ) má ze zákona 
ohlašovací povinnost, proto neprodleně dle závažnosti ohlásí příslušným orgánů 
(Policie ČR). 

5. Školní preventivní tým provede vlastní šetření, pracovníci školy jsou nápomocni při 
vyšetřování a plně spolupracují s Policií ČR. 

6. Informování rodičů provede ředitelka školy ve spolupráci s Policíí ČR. 
7. Uzavření případu provede školní preventivní tým, archivaci protokolů provede 

ředitelka školy, ŠMP, výchovná poradkyně a příslušný TU. 
8. Pedagogická rada projedná na základě informace ředitelky školy případné 

výchovné nebo klasifikační opatření. 
9. Rodiče oběti i agresorů jsou s výsledky seznámeni prostřednictvím výchovných 

komisí (ředitelka školy, ŠMP, výchovná poradkyně, TU). 
10. Třídu informuje v přiměřené míře s ohledem na oběti a sociometrické šetření 

provede ŠMP, výchovná poradkyně a TU (dle dohody případně OMP Michaela 
Rašková, PPP Vyškov, pracoviště Blansko). 

 
 
Telefonní kontakty: 
 
Mgr. Markéta Illová ŠMP 516498932 
Mgr. Libuše Mikulášková výchovná poradkyně 516498931 
Mgr. Marie Šimáčková ZŘŠ 516498912 
Mgr. Karin Petrželková ŘŠ 516498913 
Policie ČR služebna Letovice 158 
OSPOD Mgr. Jana Ondráčková 516 488 773 
PPP Vyškov, pracoviště 
Blansko 

Mgr. M. Chytilová 516 418 779 

LSPP výjezd V. Opatovice 155 
  

Krizový plán při šikaně pedagoga 
 

1. Pedagogický pracovník má stejně jako žák nárok na bezpečné prostředí při 
výkonu svého povolání. Šikanou může trpět i zkušený pedagog, nesouvisí s délkou 
praxe ani s osobností či jeho sociálními či občanskými kompetencemi. Není tedy 
individuální záležitostí pedagoga. Odpovědnost za prevenci a řešení šikany nese 
vedení školy, potažmo zřizovatel.  

2. V případě podezření či již rozběhnuté šikany se pedagogický pracovník přímo obrátí na 
vedení školy nebo ŠMP a VP.  

3. Vedení školy, ŠMP, VP se v dalším postupu řídí příslušnou legislativou: Metodický pokynu 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
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šikany ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT-21149/2016; ředitel školy nese také 
odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro své zaměstnance podle § 102 a § 
102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle závažnosti 
situace je pedagogovi poskytnuta veškerá pomoc včetně lékařské.  

4. Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech:  
 dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností, má škola povinnost 

tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka který 
byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze školského zákona (§ 21 odst. 2 školského zákona);  

 škola ohlašuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí takové skutečnosti, které nasvědčují 
tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný, nebo proto, že se ohrožuje 
svým chováním samo;  

 OSPOD vstupuje do řešení těch případů agresivního chování dítěte ve škole, v nichž 
jsou tyto projevy pouze sekundárním důsledkem nepříznivé sociální situace dítěte a jeho 
rodiny a v nichž je třeba dítěti a jeho rodině zprostředkovat a zajistit odpovídající pomoc a 
podporu;  

 dojde-li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku 
nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR. Trestní oznámení je možné podat také na 
státní zastupitelství. Tuto skutečnost oznámí ředitel školy nebo jiná pověřená osoba (školní 
metodik prevence) jakoukoliv formou (písemně, telefonicky, osobně) na Policii ČR, v 
ideálním případě přímo specialistovi na problematiku mládeže Služby kriminální policie a 
vyšetřování, jinak na nejbližší obvodní oddělení Policie ČR. V takovém případě vystupuje 
tato osoba jako oznamovatel a má právo na vyrozumění do jednoho měsíce od podání 
oznámení. 

5.  Pedagog má právo v případě nesouhlasu s řešením šikany obrátit se na zřizovatele 
nebo sám na orgány činné v trestním řízení, v krajním případě na ČŠI. Nikdy nejedná 
s agresorem nebo agresory a jejich zákonnými zástupci sám. V případě potřeby jej 
zastupuje vedení školy, nebo jeho právní zástupce. Škola k řešení šikany může využít všech 
dostupných služeb, včetně probační a mediační služby. 

 

VIII.  POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ 
NÁVYKOVÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ NÁVYKOVÉ 
LÁTKY ŽÁKEM 

1. Tabákové výroby 

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. 

 V případě, kdy je žák přistižen při distribuci či konzumaci tabákových výrobků v prostorách 
školy nebo školního areálu v době školního vyučování, či v rámci školou pořádané akce, je 
nutné žákovi tabákový výrobek odebrat a zabránit mu nebo jeho spolužákům v další 
konzumaci tabákového výrobku. 

 Pedagogický pracovník (vyučující, dohled, třídní učitel) nebo jiný pracovník školy o 
přestupku informuje vedení školy, školního metodika prevence či třídního učitele (pokud 
žáka přistihne jiný pracovník školy než třídní učitel). 

 Třídní učitel provede šetření tohoto přestupku a o události sepíše stručný záznam s 
vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní 
metodik prevence do své agendy. 

 Třídní učitel informuje zákonného zástupce nezletilého žáka. 
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 V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání 
opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola 
může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

 Z konzumace či distribuce tabákových výrobků je vyvozena sankce stanovená školním 
řádem (viz část C, II. - Výchovná opatření, hodnocení chování žáků). 

 Přestupek žáka a následné výchovné opatření či snížený stupeň z chování je projednán se 
zákonnými zástupci žáka na výchovné komisi. 

 Třída, ve které se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci 
primární a sekundární prevence 

 
2. Alkohol 

Je zakázáno požívat alkoholické nápoje ve vnitřních i vnějších prostorách školy, tento zákaz 
platí i na akcích pořádaných školou. 
Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 nebo nabádání těchto osob k požívání 
alkoholických nápojů může být hodnoceno jako trestný čin nebo přestupek. 
Nález alkoholu ve škole 
V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 

Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. 
O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 
Zpracují stručný záznam o události.  

Zadržení alkoholu u žáka: 
V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol (v prostorách školy nebo školního 
areálu v době školního vyučování, či v rámci školou pořádané akce), postupují takto: 
 Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
 O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
 Třídní učitel spolu s pracovníkem, který u žáka alkohol zabavil, o nálezu sepíší stručný 

záznam. Záznam obsahuje vyjádření žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas 
nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej 
odevzdal). V případě, že žák záznam podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 
zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy a školní metodik prevence. 

 Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 
 O nálezu vyrozumí třídní učitel zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o 

opakovaný nález u téhož žáka, informuje ředitelka školy také orgán sociálně-právní ochrany 
dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

 V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 
intoxikoval, je předána zajištěná tekutina přivolanému lékaři. 

Konzumace alkoholu ve škole a na akcích pořádaných školou: 
 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo areálu školy 

v době školního vyučování, či v rámci školou pořádané akce, je nutné mu v další konzumaci 
zabránit a alkohol mu odebrat. 

 Pracovník školy, který přistihl žáka (žáky) při požívání alkoholu, neprodleně o události 
informuje vedení školy a školního metodika prevence. 

 Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pracovník 
v součinnosti s vedením školy a školním metodikem prevence posoudí, jestli žákovi hrozí 
nějaké nebezpečí: 

 V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci a dále postupuje 
podle následujících bodů 
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 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu: 
 Pedagogický pracovník v součinnosti s třídním učitelem o události sepíše stručný záznam s 

vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik 
prevence do své agendy. 

 Škola (ředitelka, školní metodik prevence, třídní učitel, na školní akci dozírající učitel) 
vyrozumí zákonného zástupce žáka, že žák konzumoval alkohol. Pokud žák není schopen 
pokračovat ve vyučování (ve školní akci), jsou zákonní zástupce žáka vyzváni, aby si své 
dítě vyzvedli, protože není zdravotně způsobilé k pobytu ve škole (na školní akci) 

 Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 
dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-
právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

 Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 
ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností podle místa bydliště dítěte. 

 V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné 
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

 V případě podezření na intoxikaci žáka může  být žák vyzván ke zkoušce orientace. O 
události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka, je-li toho schopen 
a postupuje viz výše. Test může provést pouze lékař nebo Policie ČR. 

 Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 
vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. Podobně se 
postupuje také v případě distribuce alkoholu nebo v případě nabádání ostatních žáků ke 
konzumaci alkoholických nápojů. 

 Z konzumace alkoholu žákem, v případě distribuce alkoholu nebo nabádání ostatních žáků 
k jeho konzumaci ve škole nebo na akci pořádané školou, je vyvozena sankce stanovená 
školním řádem (viz část C, II.- Výchovná opatření, hodnocení chování žáků) 

 Přestupek žáka a následné výchovné opatření či snížený stupeň z chování se projednává se 
zákonnými zástupci žáka na výchovné komisi. 

 Třída, ve které se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci 
primární a sekundární prevence 

 
3. OPL (omamné a psychotropní látky) 

Je zakázána výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, 
a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo.  Zakázáno je rovněž 
navádění k užívání těchto látek. 
Školní řád přísně zakazuje užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně také 
zakazuje vstup do školy osobám, které jsou pod vlivem OPL  Zároveň je stanoveno, že ten, 
kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené 
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů a spáchání nebo dokončení 
takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze 
tím, že ho včas oznámíme orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. 
Nález OPL ve škole 
V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou 
nebo 
psychotropní, postupují takto: 
 Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
 O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
 Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo 

nálezu. Obálku přelepí, přelep, opatří razítkem školy a svým 
podpisem a uschovají ji do školního trezoru. 
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 O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 
Zadržení OPL u žáka: 
V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo 
psychotropní, postupují takto: 
 Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 
 O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 
 O nálezu sepíší ve spolupráci se třídním učitelem stručný záznam s vyjádřením žáka, u 

kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u 
kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, 
uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna 
ředitelka školy a školní metodik prevence 

 O nálezu vyrozumí škola Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a 
informuje zákonného zástupce žáka. 

 V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 
uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, protože u řady jedů jsou 
známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

Podezření, že žák má u sebe OPL: 
V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, 
postupují 
takto: 
 Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace 

spadá do kompetence Policie ČR. Pracovník neprodleně vyrozumí vedení školy. 
 Vedení školy bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultuje s ní další postup a informuje 

zákonného zástupce žáka. 
 Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v 

žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 
Konzumace OPL ve škole 
 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo školního areálu 

v době školního vyučování, či v rámci akce pořádané školou, je nutné mu v další konzumaci 
zabránit a návykovou látku žákovi odebrat. 

 Neprodleně informovat o vzniklé situaci vedení školy. 
 Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pracovník posoudí, 

jestli žákovi nehrozí nějaké nebezpečí. Žák může být vyzván ke zkoušce, je o ní sepsán 
zápis. Test přísluší pouze lékaři a Policii ČR. 

 V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 
škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pracovník ihned zajistí vyjádření žáka a 
v součinnosti s třídním učitelem stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka 
nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka 
nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto 
skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy a školní 
metodik prevence 

 Škola vyrozumí o vzniklé situaci Policii ČR a konzultuje s ní další postup 
 Škola informuje zákonné zástupce žáka, že žák konzumoval OPL. V případě, že žák není 

schopen pokračovat ve vyučování, vyzve škola zákonné zástupce žáka, aby si žáka vyzvedli, 
protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole (na školní akci). 

 Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a 
vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

 V případě požití OPL žákem, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 
ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce 
s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 
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 V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

 Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 
vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 Z konzumace OPL ve škole jsou vyvozeny sankce stanovené školním řádem (viz část C, II. - 
Výchovná opatření, hodnocení chování žáků). Je nutné rozlišovat distributora od uživatele. 
Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání 
OPL je porušením školního řádu. 

 Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a 
protiprávní jednání. 

Distribuce OPL ve škole 
Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může 
být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. 
Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli 
má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek 
nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný 
vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 
Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o 
této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná 
o podezření ze spáchání trestného činu. 
Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 
18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s 
rozšířenou působností. 
 Z distribuce OPL ve škole jsou vyvozeny sankce stanovené školním řádem (viz část C, II.- 

Výchovná opatření, hodnocení chování žáků). Je nutné rozlišovat distributora od uživatele. 
Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání 
OPL je porušením školního řádu. 

 Přestupek žáka a následné výchovné opatření či snížený stupeň z chování se projednává se 
zákonnými zástupci žáka na výchovné komisi. 

 Třída, ve které se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci 
primární a sekundární prevence 

 
 

 

IX. POSTUP ŠKOLY V PŘÍPADĚ DALŠÍHO RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ 

1. Jak postupovat v případě nahlášení krádeže žákem 

 Škola provede šetření – provádí třídní učitel, ten ohlašuje krádež vedení školy 
 Třídní učitel spolupracuje se školním metodikem prevence 
 Třídní učitel o události pořídí písemný záznam na základě výpovědi poškozeného a svědků 
 Škola předává věc orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní 

oddělení Policie ČR), nebo poučí zákonné zástupce žáka, že mají tuto možnost. 
 V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li 

pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení. 
 Jsou vyvozeny sankce stanovené školním řádem (viz část C, II. - Výchovná opatření, 

hodnocení chování žáků).  
 Přestupek žáka a následné výchovné opatření či snížený stupeň z chování se projednává se 

zákonnými zástupci žáka na výchovné komisi. 
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 Třída, ve které se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci 
primární a sekundární prevence 

 
2. Jak postupovat v případě vandalismu 

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti informovat vedení školy, 
které v součinnosti s pracovníkem školy či třídním učitelem se pokusí odhalit viníka  
O poškození majetku školy a okolnostech této události se vyhotoví záznam. 
V případě, že viníka škola zná, může na jeho zákonném zástupci vymáhat náhradu škody. 
V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu 
škody.  
Jsou vyvozeny sankce stanovené školním řádem (viz část C, II.- Výchovná opatření, hodnocení 
chování žáků).  
Přestupek žáka a následné výchovné opatření či snížený stupeň z chování se projednává se 
zákonnými zástupci žáka na výchovné komisi. 
Třída, ve které se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci primární 
a sekundární prevence 

Postup zpracován dle: 

 Trestní zákon č. j. 40/2009 Sb. v  platném znění 
 Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve  

školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodické doporučení k 
primární  prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 
21291/2010-28) 

 Dokument MŠMT Pedagogové proti drogám 
 Dokument MŠMT „Škola bez drog“ 
 Metodický pokyn č. j. 25884/2003-24, o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských 

zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality 
na dětech a mládeži páchané 
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ČÁST  B          
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I.   VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 
 
Je přílohou č.1, části II Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, 
příspěvková organizace, č. j. ZŠVO 706/2007-700/2013, verze 2017. 
  
 

II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 
 
Je přílohou č.1,  části III Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, 
příspěvková organizace, č. j. 706/2007-700/2013, verze 2017. 
 

III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 
A) Režim výdeje  přesnídávek a obědů 

1. Žáci 1. a 2. stupně při nástupu na přesnídávku a oběd dbají pokynů doprovázejícího 
pedagogického pracovníka, dohledu v šatně a v jídelně. 

2. Žáci se chovají kultivovaně, ohleduplně a při jídle dbají na zachování kulturního prostředí, 
zásad chování při stolování a zásad správné hygieny.  

3. Dohled určuje pořadí žáků a tříd při nástupu na jídlo, řeší přestupky proti chování dle uvážení a 
organizuje případnou pomoc v jídelně. 

4. K odebrání stravy je žák povinen mít u sebe čip nebo čipovou kartu. 
5. Pověření žáci každé třídy, která zajišťuje vyzvednutí a rozdání přídavku oběda, si před 1. 

vyučovací hodinou v ŠJ vyzvednou krabici s přídavkem pro svou třídu. Na základě jmenného 
seznamu, který je v krabici vložen, rozdá obědvajícím žákům přídavek oběda. Pokud někdo 
ze žáků není ve škole, pověření žáci jej vyznačí do seznamu a přídavek tohoto žáka vrátí zpět do 
krabice. Prázdnou krabici nebo krabici s přídavkem chybějícího žáka odevzdají pověření žáci 
zpět do ŠJ do 950 vedoucí školního stravování. 

6. Žáci přicházejí na svačinu po 1. vyučovací hodině.  Žáci se řadí před školní jídelnou a čekají, až 
jim dá dozírající učitel pokyn ke vstupu do jídelny. 

7. Po snězení svačiny je každý žák povinen uklidit si po sobě řádně místo a odchází ze školní 
jídelny na další vyučování.  

Stravu odhlašují rodiče žáka nejméně den předem, osobně, písemně, telefonicky (na čísle 
516498938), emailem (jídelna@zsvelkeopatovice.cz) a to do 14:15.  
 
Strava se mimo jídelnu nevydává. Jídlo do jídlonosiče může žák obdržet pouze v první den nemoci. 
Nošení čipu či čipové karty je povinné. 
V případě, že žáci nebo zaměstnanci školy zapomenou čip nebo čipovou kartu, je nutno tuto 
skutečnost nahlásit vedoucí školního stravování ihned při příchodu k  okénku vedoucí stravování a 
zapsat se do sešitu, který je u okénka k dispozici. 
 
Povinnosti dohledu ve školní jídelně 
1. Po celou dobu je přítomen ve školní jídelně a věnuje se žákům. Dohled končí dle rozpisu nebo 

odchodem posledního žáka z jídelny. 
2. Dohled určuje pořadí žáků a tříd při nástupu na jídlo, řeší přestupky proti chování dle uvážení a 

organizuje případnou pomoc v jídelně. 
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IV. PROVOZNÍ  ŘÁDY  ODBORNÝCH  UČEBEN 

a)  Řád informačního centra (IC) a počítačové učebny (PC) 

1.   Do obou učeben mohou žáci vstupovat a mohou v nich pracovat pouze se stanoveným 
dohledem. 

2. Je zakázáno konzumovat jídlo, pití, žvýkat žvýkačku. Uživatelé nemohou do učeben nosit věci, 
které by mohly vést k poškození či znečištění učebny a jejího zařízení. 

3. Po příchodu na pracoviště se každý uživatel zapíše do uživatelského deníku. Vyučující 
zkontroluje, zda je žák řádně zapsán v uživatelském deníku a opatří zápis svým podpisem. Každý 
uživatel zodpovídá za stav svého pracoviště. Jakýkoliv problém či závadu hlásí žáci ihned 
dohledu.  

4.   Uživatelé zacházejí s výpočetní technikou šetrně, nesahají zbytečně na monitor, nedotýkají se 
kabeláže, nezapojují ani neodpojují periferní zařízení (k tomu má oprávnění správce sítě a určení 
vyučující). Je zakázáno počítač otevírat a zasahovat do jeho vnitřního zařízení. Z hlediska 
ochrany před úrazem elektrickým proudem smějí uživatelé jednotlivé pracovní stanice pouze 
zapnout či vypnout. V učebně PC zapíná a vypíná hlavní síťový vypínač pouze příslušný 
pedagogický pracovník 

  V učebně IC se nikdy nevypínají tyto prvky: server, síťové prvky, UPS a tiskárna. 
5.  Nastavení sítě a úpravy v konfiguraci jednotlivých počítačů (vytváření a modifikace uživatelů 

a jejich parametrů, údržba operačního systému, údržba aplikací, zálohování systémových a 
uživatelských dat) provádí pouze správce počítačové sítě. Vytváření a modifikace složek a 
jejich parametrů je povoleno žákům po dohodě  s příslušným pedagogickým pracovníkem. 

  Ostatním uživatelům je tato činnost zakázána. 
6.  a) Veškerá data ukládá uživatel do své domovské složky na serveru (složka Dokumenty). 

Může rovněž přistupovat ke sdílené složce třídy, spouštět aplikace na  jednotlivých pracovních 
stanicích i serveru, tisknout na síťové tiskárně a používat elektronickou poštu a Internet. 
Stahovat data z Internetu mohou učitelé a správce sítě, žáci po dohodě s dohledem. 

7. Používání CD-ROM či jiných přenositelných médií výjimečně po dohodě s dohledem. 
8. Žáci dbají pokynů dohled používají jen stanovené programy. Využívání Internetu má sloužit 

k plnohodnotnému využívání informačních a komunikačních technologií, k podpoře a 
optimalizaci výuky, ke komunikaci s jinými školami, ke zvýšení kvality absolventů škol apod. 
Nežádoucí je degradace schopností přirozené komunikace žáků, získání závislosti na 
počítačových hrách a počítačové síti Internet a získávání informací, které by vedly 
k psychické či morální újmě žáků. V souladu s materiálem o ochraně duševního vlastnictví 
není dovoleno kopírovat počítačové programy, hudební nahrávky apod. 

9. Po skončení výuky, kroužku, provozu knihovny nebo přestávky si každý uživatel uklidí svoje 
pracoviště a vypne předepsaným způsobem pracovní stanici.  
Na pokyn vyučujícího opouštějí žáci disciplinovaně učebnu. Pokud následuje v učebně další 
výuka, není nutné počítače vypínat. 

10.  Nedodržení provozního řádu učeben IC a PC bude posuzováno jako porušení školního řádu. 
Povinnosti vyučujících, vedoucích kroužků, dohledu: 
 zajistí seznámení žáků s provozním řádem učeben a bezpečnostními předpisy 
 zajišťují dodržování provozního řádu učeben 
 nikdy nenechávají žáky v učebně bez dohledu 
 při příchodu i odchodu jsou povinni zkontrolovat stav učebny 
 Všichni uživatelé se zapíší do záznamových archů a příslušný pracovník jej zkontroluje a 

podepíše. 
 jakékoliv závady jsou povinni ihned zapsat do záznamů o  závadách  a závadu neprodleně 

nahlásit správci počítačové sítě nebo vedení školy 



Příloha č.3  Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, příspěvkové organizace: 
Školní řád Základní školy Velké Opatovice, příspěvkové organizace, č.j. ZŠ 706/2007-700/2013, verze 2017 

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou a školskou radou  
31. 8. 2017. Platnost od 1. 9. 2017. 

23   

 při odchodu z učebny zkontrolují, zda jsou zavřena okna a učebnu uzamknou 
 zodpovídají za poškození jednotlivých zařízení vlivem neodborné manipulace 

Učitel by měl: 
 vést žáky k racionálnímu využívání informačních a komunikačních technologií 
 naučit, k čemu jsou počítače a komunikační technologie vhodné a čemu nikoliv, dbát na  

dodržování zásady bezpečného internetu 
 harmonicky  rozvíjet  osobnost žáků 
 rozumět důvodům, proč je nutné kompenzovat práci s počítačem pohybem, sportem, kulturou, 

uměním a skutečnou mezilidskou komunikací 
 
b) Provozní řád infokiosku 

 Žáci se řídí pokyny dohledu, VT využívají k vzdělávacím potřebám, používají pouze 
stanovené programy, nezasahují do hardwaru ani softwaru.  

 Žáci jsou povinni chránit příslušnou techniku a majetek školy. Na závady upozorní 
neprodleně, 

 V případě porušení pokynů může být žák vykázán z prostoru kiosku. 
 
 
c) Provozní řád učebny chemie, fyziky a přírodopisu 

 V učebně je žákům zakázáno: 
  manipulovat s pomůckami, připravenými na vyučování 

Při odchodu třídy z učebny pověření žáci zajistí: 
 umytí tabule 
 kontrolu  pořádku v lavicích a na zemi 
 uzavření vody a zhasnutí světel 

Po poslední hodině v učebně zvedne příslušná třída všechny židličky! 
 
 d)  Provozní řád chemické laboratoře 

1. Na práci v laboratoři se vždy pečlivě připrav, při práci se řiď pokyny učitele a pracuj podle 
návodu 

2. Do laboratoře vstupuj jen se souhlasem vyučujícího, bez dovolení neopouštějí pracovní místo 
3. Používej ochranné pomůcky a na stole udržuj pořádek. Pracuj kulturně, při práci neohrožuj 

spolužáky 
4. Před zahájením práce zkontroluj stav svého pracoviště a pomůcek, případné nedostatky ihned 

nahlas vyučujícímu 
5. S plamenem kahanu zacházej opatrně, s hořlavinami nepracuj v blízkosti plamene, ústí 

zahřívaných nádob neobracej proti sobě ani spolužákům 
6. Výpary látek ověřuj z bezpečné vzdálenosti 
7. Se zařízením, látkami a pomůckami pracuj opatrně. I drobná poranění hlas okamžitě učiteli 
8. Neber chemikálie do rukou, používej lžičku. Použité látky nevracej zpět do zásobních lahví, 

řiď se pokyny učitele 
9. V laboratoři nejez, nepij a neochutnávej chemikálie 
10. Po ukončení práce umyj laboratorní sklo, ukliď pracoviště a umyj si ruce mýdlem 
 
První pomoc při zasažení chemikáliemi 
Odstranit znečistěný oděv, oplachovat pokožku proudem tekoucí vody po dobu 5-20 minut. Potom 
opláchnout neutralizačním roztokem. Při zasažení očí vyplachovat proudem vlažné vody nejméně 
20 minut. Oko volně ovázat a odvést postiženého k lékaři. 
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Při požití chemické látky vždy ihned vyvolat zvracení. 
Bromidy - vypít vlažnou osolenou vodu 
Dusičnan stříbrný - slanou vodu s živočišným uhlím 
Hydroxidy - vypít 3 % roztok kyseliny octové, mléko s rozšlehanými bílky 
Chlorid zinečnatý - suspenzi oxidu hořečnatého, vodu nebo mléko 
Kyseliny - mléko  s rozšlehanými bílky, nebo suspenzi oxidu hořečnatého 
Síran měďnatý - mléko s rozšlehaným bílkem 
 
Na pracovišti musí být vybavená lékárnička a měsíčně kontrolována. 
   
Dle povinnosti, vyplývající ze zákona č. j.356/2003Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích, je v laboratoři chemie vyvěšen seznam: 
 výstražných symbolů a označení nebezpečných vlastností látek 
 standardních vět, označujících specifickou rizikovost-R-věty 
 standardních pokynů pro bezpečné zacházení – S-věty 

  
e) Provozní řád laboratoře fyziky 

1. Žáci vstupují do laboratoře jen se svolením učitele 
2. Před prací zkontrolují žáci své pracovní místo, pomůcky, případné závady ihned hlásí 

vyučujícímu. Na stole má jen věci nezbytně nutné k práci 
3.  Před pokusem se žák seznámí s obsahem úkolu, postupem práce a bezpečnostními riziky při 

daném úkolu 
4. Jakékoliv poranění nebo nevolnost ihned žák ohlásí učiteli 
5. Při pokusech s el. proudem žáci používají pouze bezpečné napětí, vždy pracují se suchýma 

rukama, zdroj proudu zapojují jako poslední 
6. Pravidla první pomoci jsou vyvěšeny v laboratoři 
7. Za svévolné poškození pomůcek odpovídají rodiče žáka 
8. Při práci s hořlavinami se nepřibližuj s otevřeným ohněm, dbej zásad požární ochrany 
 
f) Provozní řád učebny s interaktivní tabulí a projektové učebny 

1. Do učebny vstupují žáci pouze v doprovodu učitele 
2. S výpočetní a projekční technikou mohou žáci manipulovat pouze na pokyn a pod dohledem 

vyučujícího. 
3. Ve třídě udržují žáci čistotu, uklidí si po sobě a řídí se pokyny. 
4. Závady žáci ihned hlásí vyučujícímu. 

g) Provozní řád tříd s výpočetní a projekční technikou 
1. Ve třídách s výpočetní a projekční technikou žáci v době přestávky zásadně nemanipulují 

s technikou. 
2. V hodinách manipulují žáci s technikou pouze na pokyn a pod dohledem vyučujícího. 
3. Závady okamžitě hlásí dohledu nebo vyučujícímu. 

 

h) Provozní řád školní dílny 
1. Do školní dílny žáci vstupují jen v doprovodu učitele. 
2. Do dílny je vhodné nosit pracovní oblečení. 
3. Po příchodu na pracoviště žáci zkontrolují na pokyn učitele nářadí a čistotu pracoviště. 

Zjištěné závady ohlásí ihned učiteli. Poškozené nářadí nepoužívají.  
4. Na pracovišti udržují pořádek a čistotu. 
5. Při práci používají ochranné pomůcky všude, kde je to možné. 
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6. S elektrickými spotřebiči smí žáci pracovat jen v přítomnosti učitele podle jeho pokynů. Musí 
být dodržena všechna bezpečnostní opatření. 

7. Při používání laků a mořidel pracují při otevřeném okně. 
8. Šetří nejen nářadí a zařízení, ale i suroviny, s nimiž pracují. 
9. I sebemenší poranění ohlásí ihned učiteli a nechají si je ošetřit. 
10. Rozpracované výrobky označí svým jménem a po skončení práce je uloží na příslušné místo. 
11. Do skladu a přípravny učitele žáci vstupují jen s jeho souhlasem. 
12. Po skončení práce uklidí pracoviště, zkontrolují a uloží nářadí a měřidla. Případné závady 

ohlásí učiteli. 
13. Umyjí si ruce, svléknou pracovní oděv. 

 
ch) Provozní řád tělocvičny 

1. Žáci vstupují do tělocvičny a šatny pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího 
nebo cvičitele.  

2. Šatny pro tělesnou výchovu jsou po celou hodinu tělesné výchovy uzamčeny, klíče mají u 
sebe vyučující. Cenné předměty, hodinky, přívěsky, mobily apod. si žáci vždy ukládají na 
střežené místo, které stanoví vyučující. 

3. Žáci, kteří v hodině tělesné výchovy nebo kroužku necvičí, se řídí pokyny učitele nebo 
vedoucího kroužku. Žáci o svých momentálních zdravotních potížích informují vyučujícího na 
začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. Žákům, kteří si žádají o 
částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy, zabezpečí zákonný zástupce lékařské 
vyšetření. O osvobození z tělesné výchovy rozhodne ředitel školy na základě doporučení 
lékaře. Do té doby se účastní žák výuky v plném rozsahu. Pokud se žák nemůže zúčastnit 
výuky tělesné výchovy v  plném rozsahu, jsou rodiče žáka povinni sdělit vyučujícímu 
zdravotní problémy svého dítěte. 

4. Žáci cvičí v předepsaném cvičebním úboru.  
5. Žáci provádějí jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené postupy a 

způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných 
osob.  

6. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí cvičící šetrně, pokud zjistí závadu, 
která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. Vyučující vždy 
zkontroluje stav nářadí před zahájením cvičení. 

7. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě řetízky, hodinky a jiné předměty, které by mohly způsobit 
jejich úraz. Žáci nesmějí při cvičení žvýkat, pít ani jíst.  

8. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu. Vyučující posoudí závažnost poranění. V případě 
vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem:  

 a) zajistí žákovi první pomoc či jeho ošetření 
 b) informuje neprodleně vedení školy, informuje telefonicky zákonné zástupce žáka 
 c) ve spolupráci s vedením školy či zákonnými zástupci žáka zabezpečí doprovod žáka 

k lékaři v doprovodu dospělé osoby, případně přivolá lékařskou pomoc 
 Každý úraz musí být neprodleně zapsán do knihy úrazů.  
9.  Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.  
10. Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stanovené místo. Vyučující 

nářaďovnu po každé hodině uzamykají.  
11. Učitelé a cvičitelé překontrolují při vstupu i při odchodu stav tělocvičny, nářaďovny a nářadí, 

při odchodu z tělocvičny zhasnou světla a uzavřou okna.  
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i) Provozní řád plavecké učebny  

Plavecká učebna slouží k základní výuce plavání, zájmovým kroužkům, školní družině, 
zaměstnancům školy a jejich rodinným příslušníkům. 

Vstup do prostoru učebny je povolen žákům pouze za doprovodu odpovědného pedagogického 
dohledu. Ten vstupuje do učebny první a odchází poslední. Před odchodem zkontroluje 
vypnutí sprch, spláchnutí WC a vypnutí osvětlení a učebnu uzamkne.  

Po celou dobu výuky či kroužku jsou šatny u bazénu uzamčeny, klíče má u sebe vyučující nebo 
příslušný dohled. 

Cenné předměty, hodinky, přívěsky, mobily apod. jsou po celou dobu výuky či kroužku uloženy na 
střeženém místě, které stanoví vyučující nebo dohled. 

Vstup do šaten a bazénu je povolen bez přezůvek. Obuv (přezůvky) se odkládá (jí) v hale před 
šatnami. Před vstupem do bazénu je vhodné použít WC.  

 Vstup do bazénu je povolen až po řádném omytí mýdlem a osprchování. Osprchování je nutné i po 
skončení plavání a po každém použití WC.  

Každý žák musí mít vlastní čisté plavky, mýdlo a ručník. Potřeby nosí žáci v igelitovém sáčku.  
Žáci, kteří se nezúčastní plaveckého výcviku a zdržují se v plavecké učebně, nesmí mít na sobě 

civilní oděv. Vhodný je např. cvičební úbor. 
Do prostoru bazénu nemají přístup nemocní infekční chorobou, záněty horních cest dýchacích, očí, 

kožními chorobami, s otevřenými ranami, po očkování, s obvazy atd. 
Cenné a ozdobné předměty se do prostor bazénu nenosí (jsou uloženy na místě určeném 

vyučujícím). Také tam nepatří ostré a rozbitné předměty (lahvičky), jídlo, pití a žvýkačky.  
V bazénu a přilehlých prostorách se žáci pohybují opatrně, neběhají, neshazují se do vody, dbají o 

svou bezpečnost.  
V prostorách plavecké učebny musí být dodržována základní hygienická pravidla, čistota a pořádek.  
 Voda pro plavecký výcvik je vyhřívána na teplotu 25 - 27 Co, vzduch na 27 - 29 C0.  
Vlastní výuka plavání je prováděna s nejvíce 12 žáky.  
Při všech úrazech poskytne vyučující nebo vedoucí kroužku první pomoc či ošetření žáka, provede 

zápis do knihy úrazů a ohlásí úraz vedení školy.  
Za dodržování předpisů, metodiku výcviku a jeho bezpečnost odpovídá pověřený vedoucí.  
Za úklid a čistotu odpovídá uklízečka.  
Za technický provoz (kontrola vody, vzduchu a veškerého zařízení) a kontrolu pořádku v plavecké 

učebně zodpovídá pracovník, který je na příslušné směně. 
V případě neplnění shora uvedených pokynů budou proti viníkům vyvozeny příslušné důsledky.  
 
Vedení ZŠ umožňuje plavání v plavecké učebně i zaměstnancům školy a jejich rodinným 

příslušníkům (manžel, manželka, druh, družka, děti) za následujících podmínek: 
Do školního bazénu mají přístup pouze zaměstnanci ZŠ a jejich rodinní příslušníci v určený den a 

hodinu. 
Zaměstnanec ZŠ, který navštěvuje bazén ZŠ, musí být dobrý plavec a musí ovládat záchranu 

tonoucího. Zodpovídá za chování a dodržování bezpečnostních předpisů svých dětí, které 
plavou současně. 

3.    Zaměstnanec nesmí být v bazénu sám (nejméně dva dospělí). 
4.    Všichni návštěvníci bazénu jsou povinni dodržovat hygienické i další předpisy  stanovené  

provozním řádem a vedením ZŠ. 
5.    Klíče od bazénu mají k dispozici: 
 učitelé tělesné výchovy 
 učitelé 1. stupně 
 ŠD, ŠK  
   ředitelka školy 
   zástupkyně ředitelky školy 
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   vychovatelka školního klubu  
   pracovník pověřený údržbou bazénu 
   pracovnice úklidu 
   pro učitele 2. stupně je uložen v kanceláři školy 

 Zaměstnanec, který odemkne bazén, zodpovídá za jeho uzamčení, je povinen zkontrolovat 
všechny prostory a odchází jako poslední. 

 Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat pokyny pro používání školního bazénu. 
 
j)   Provozní řád učebny pěstitelských prací, skleníku a školní zahrady 

1. Na školní pozemek, do skleníku a učebny přicházejí žáci pod dohledem učitele. Totéž platí i 
pro odchod z pozemku, skleníku i učebny. 

2. Na pozemku a ve skleníku pracují žáci v pracovním oděvu a obuvi (dívky se převlékají 
v učebně, chlapci v šatně). 

3. Vstup do nářaďovny je dovolen jen pod vedením nebo se svolením učitele. 
4. Při práci žáci nespěchají, řídí se pokyny vyučujícího a dbají, aby nebyla ohrožena jejich 

bezpečnost. Totéž platí i pro manipulaci s nářadím a jeho přenášením. 
5. Žáci zacházejí s pomůckami i pracovním nářadím šetrně, záměrné poškození nářadí jsou 

povinni uhradit. 
6. Žáci pracují na místě, které jim určí učitel, a svévolně toto stanoviště neopouštějí. 
7. Každé zranění jsou žáci povinni nahlásit vyučujícímu. Ten se řídí pravidly BOZP. 
8. Na pracovišti žáci udržují pořádek a čistotu. Po skončení práce ukládají očištěné nářadí a 

pomůcky na stanovené místo. 
 
k) Pracovní řád, bezpečnost a hygiena cvičného bytu 

1.    Do učebny cvičného bytu vstupují žáci pouze s vyučujícím a důsledně dbají pokynů 
vyučujících. 

2.    Před zahájením praktických lekcí z přípravy pokrmů se žáci seznámí s pracovním řádem, 
zařízením cvičného bytu, převléknou se do vhodného oděvu /pracovní zástěry apod./, umyjí si 
ruce a upraví vlasy. 

3.    Jednotlivé skupiny si připraví potřebné pomůcky a suroviny a při přípravě pokrmů se řídí 
určeným technologickým postupem zpracování potravin. Žáci udržují pořádek a čistotu, 
pracují tiše a soustředěně, dbají pokynů vyučujících 

4.    Znečištěné pracovní plochy okamžitě setřou a důkladně vysuší. 
5.    V průběhu praktické přípravy pokrmů si žáci podle potřeby myjí ruce mýdlem a teplou vodou, 

zejména po použití WC a při přechodu od čištění surovin k dalšímu zpracování.  
6.    Při ochutnávání připravovaných pokrmů používají žáci zvláštní příbor nebo talířek, které po 

použití ihned umyjí. Po skončení přípravy pokrmů provedou důkladný úklid pracoviště podle 
pokynů vyučujících 

7.    Odpadky ukládají do určených nádob. 
8.    Žákům a žákyním není dovoleno manipulovat s nářadím a náčiním, které jim nebylo svěřeno 

k obsluze, ani s elektrickými spotřebiči. 
9.    Případné zranění nebo jakoukoli zjištěnou závadu hlásí žáci neprodleně vyučujícímu. 
10.  Žáci opouštějí cvičný byt dle pokynů po kontrole pracoviště. 
 
 
l) Provozní řád školního hřiště  

Výuka tělesné výchovy: 
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1.   Žáci se převlékají před hodinou tělesné výchovy v šatně, před vstupem na hřiště se přezují u 
venkovního vchodu. Přezůvky si s uloží do polic, které jsou v mezidveří vchodu. Pro cvičení 
venku používají pouze obuv k tomu určenou (nelze používat obuv, ve které budou cvičit 
v tělocvičně).  

2.  Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen v 
doprovodu vyučujícího.  

3.   Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující uložení cennějších předmětů (hodinky atd.).   
4.  Žáci se řídí pokyny vyučujícího. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti 

(např. branky, překážky atd.) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující.  
5.  Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.  
6.  Po skončení vyučovací hodiny zkontroluje vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré 

nářadí, náčiní a pomůcky, které v hodině potřeboval.  
 
Povinnosti společné pro školní tělesnou výchovu a cvičení organizací a veřejnosti:  
1.  Na hřišti je vstup povolen jen otevřenými vchody (nikoliv přes plot).  
2.   Na hřišti je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají do stojanů u brány na školní hřiště nebo 

před školou. 
3.   Psi mají na hřiště z hygienických důvodů vstup přísně zakázán.  
4.  Je zakázáno vnášet na hřiště jakékoliv pomůcky jako např. branky na kopanou či jiné sporty, 

překážky, stojany na sítě atd. Výjimku může povolit jen ředitel školy po sepsání smlouvy o 
případném pronájmu a po dohodě o zajištění bezpečnosti.  

Školní hřiště slouží pro výuku tělesné výchovy, zájmové tělovýchově  i žákům školy mimo výuku. 
Dále slouží organizacím a občanům, kteří si hřiště řádně pronajali.  
 
Pokyny pro provoz a používání venkovních umělých trávníků s křemičitým vsypem: 
Pro pohyb po hřišti musí sportovci používat sportovní obuv. Atletické tretry s klasickými 

ocelovými hřeby není doporučeno používat. Po povrchu se nedoporučuje smýkat těžké 
předměty. Povrch je nutno chránit před politím silnými chemikáliemi. Případné poškození 
neodstraňujte vlastními prostředky, ale informujte ředitelku školy, která zajistí  vhodný postup 
opravy. 
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I. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
a)  Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na 
akcích pořádaných školou 
1.  Hodnocení a klasifikace žáků v základní škole se provádí průběžně po celý školní rok, zpravidla 

ve vyučovacích hodinách nebo v souvislosti s činnostmi, které s výukou bezprostředně 
souvisejí. Žáci jsou klasifikováni ze všech povinných i nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem a z chování. Při hodnocení žáků vychází učitel z požadavků 
stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy rozpracovaným ve školním 
vzdělávacím programu, uplatňuje přiměřenou náročnost s ohledem na věkové zvláštnosti žáka. 
Učitel je povinen na začátku školního roku seznámit žáky se zásadami hodnocení a klasifikace 
ve svém předmětu, třídní učitel seznámí žáky na začátku školního roku se zásadami hodnocení a 
klasifikace chování.   

2. Při hodnocení stanovíme vždy kritéria a podle nich zvolíme způsoby hodnocení. Podle povahy 
předmětu a podle charakteru žákovy činnosti volíme různé způsoby a formy hodnocení: 
 klasifikace  
 splnil – nesplnil, dobře - špatně 
 bodování 
 slovní hodnocení 
 procento úspěšnosti 

3.   Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 
 jednoznačné 
 srozumitelné 
 srovnatelné s předem stanovenými kritérii 
 věcné 
 všestranné 
 objektivní a spravedlivé 

4.  Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných 
v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je 
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

5. Při hodnocení žáka zohledňujeme počáteční znalosti, schopnosti a dovednosti žáka a jeho 
kvalitativní vývoj. 

6.      Rozvíjíme u žáků sebehodnocení. 
7.      Žák může být za určitých podmínek nehodnocen (školský zákon § 30 odst. 2 Sb. v platném 

znění, vyhláška 48/2005 Sb. v platném znění) 
 
b) Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich 

charakteristik stanovených kritérií 

 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje danému předmětu.  
 V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde–li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační 
stupeň rozhodnutím ředitele školy.  

 Třídní učitel navrhuje klasifikaci chování žáka po projednání s ostatními pedagogickými 
pracovníky a uděluje žákovi klasifikační stupeň z chování po projednání a schválení 
pedagogickou radou.  

 Učitel provádí dílčí klasifikaci v průběhu klasifikačního období a celkovou klasifikaci na 
konci klasifikačního období (prvního a druhého pololetí) na základě reálných výsledků žáka, 
volí přitom způsoby a formy hodnocení podle charakteru předmětu.  
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 O výsledcích klasifikace informuje neprodleně žáka i jeho zákonné zástupce prostřednictvím 
žákovské knížky, popřípadě jiným vhodným způsobem. Učitel oznamuje žákovi výsledek 
každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených výkonů. Při ústním 
zkoušení sdělí žákovi výsledek hodnocení okamžitě. O nedostatečném nebo výrazně 
zhoršeném prospěchu žáka informuje pedagogickou radu a zákonné zástupce žáka. Rodiče 
jsou prostřednictvím žákovské knížky seznamováni s návrhem předběžné klasifikace za 
aktuální čtvrtletí (pololetí). Předběžnou klasifikaci zapisuje do žákovské knížky třídní učitel 
na základě podkladů získaných od vyučujících jednotlivých předmětů. 

 Při určování stupně prospěchu v daném předmětu za každé pololetí učitel hodnotí učební 
výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Učitel hodnotí výsledky různých 
žákových prací a činností. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace za 
příslušné období.  

 
1. Klasifikace v povinných předmětech: 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 
prospěchu: 

1 – výborný 
2 – chvalitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatečný 
5 – nedostatečný 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 
v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu k jeho vzdělávacím a osobním 
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 
v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a 
doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat 
 
Pro potřeby klasifikace se vyučovací předměty dělí do dvou skupin: 
 předměty s převahou teoretického zaměření a praktických činností 
 předměty s převahou výchovného zaměření 

 
1.1. Klasifikace žáků v 1. až 5. roč.: 
 
Český jazyk 

Stupeň 1 – výborný 

- žák s dovede spisovně a výstižně vyjadřovat 
- mluvnické a pravopisné jevy ovládá a správně aplikuje 
- čte plynule, se správnou intonací, od druhého ročníku čte s porozuměním i při tichém 

samostatném čtení 
- písmo je úhledné, úprava velmi dobrá 
- slohový projev umí logicky uspořádat v časové posloupnosti a souvisle a jasně formulovat, od 

4. Ročníku dovede sestavit samostatně jednouchou osnovu 
Stupeň 2 – chvalitebný 

- žák se dovede vesměs správně a spisovně vyjadřovat 
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- mluvnické a pravopisné jevy ovládá, dopouští se jen drobných chyb 
- své znalosti umí většinou správně aplikovat v praxi 
- čtení je výrazné a plynulé, s porozuměním, pouze s drobnějšími chybami 
- písmo odpovídá vcelku platné normě, písemný projev je estetický, bez větších nepřesností 
- v oblasti slohové dovede téma logicky uspořádat a zpracovat bez závažnějších chyb 

Stupeň 3 – dobrý 

- vyjadřování žáka není dostatečně plynulé, často je nespisovné, málo výstižné a věcně 
nesprávné 

- žák v podstatě ovládá mluvnické a pravopisné jevy, ale dopouští se závažnějších chyb při 
jejich aplikaci 

- s pomocí učitele dovede chyby opravit  
- čtení není vždy plynulé, často chybí správná intonace, po návodných otázkách žák zpravidla 

prokazuje porozumění textu 
- technika psaní vykazuje nedostatky, které se projevují nesprávnými tvary písmen a málo 

úhlednou úpravou 
- slohový projev dovede zpracovat a logicky uspořádat za pomoci učitele 

Stupeň 4 – dostatečný 

- žák má závažné nedostatky ve správnosti a výstižnosti svého projevu, často se vyjadřuje 
nespisovně, chybí mu dostatečná slovní zásoba 

- mluvnické a pravopisné jevy zvládá jen za pomocí učitele a se značnými obtížemi, neumí 
samostatně uplatnit znalosti v praxi 

- nečte plynule, dopouští se četných chyb, většinou chybí správná intonace, i po návodných 
otázkách žák projevuje jen malé porozumění textu  

- písemný projev je neuspořádaný, špatně čitelný, neestetický, tvary písmen neodpovídají 
normě 

- žák je schopen zpracovat jen velmi jednoduchá slohová témata, a to jen s pomocí učitele 
Stupeň 5 – nedostatečný 

- žák má závažné nedostatky ve výstižnosti a správnosti svého projevu, vyjadřuje se většinou 
nespisovně a nesouvisle, nemá dostatečnou slovní zásobu, ani s pomocí učitele nedokáže 
správně uplatnit mluvnické a pravopisné jevy 

- čtení je technicky, věcně a intonačně nedokonalé, žák čte jen s velkými obtížemi, bez 
porozumění textu 

- neovládá techniku psaní, nedokáže správně psát tvary písmen, písmo je velmi špatně čitelné, 
úprava neestetická 

- žák není schopen ani za pomoci učitele uspořádat a zpracovat slohové téma 
 
Matematika 

Stupeň 1 - výborný 

- žák trvale dosahuje  očekávaných  výstupů školního vzdělávacího programu 
- projevuje jistotu a zběhlost v provádění numerických operací  
- samostatně řeší slovní úlohy 
- konstruktivní úlohy v geometrii řeší samostatně, přesně a s velmi dobrou úpravou 

Stupeň 2 – chvalitebný 

- žák velmi dobře splňuje očekávané výstupy školního vzdělávacího programu 
- jeho znalosti a dovednosti jsou trvalého charakteru 
- numerické výpočty provádí s jistotou, jen občas se dopouští drobných a méně závažných chyb 
- jeho práce jsou vesměs přesné a mají úhlednou úpravu 
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Stupeň 3 – dobrý 

- žák v postatě dosahuje očekávaných výstupů školního vzdělávacího programu 
- při provádění numerických operací je pomalejší 
- dopouští se chyb, které po upozornění učitelem dokáže sám opravit  
- snadné úlohy řeší samostatně, složitější s pomocí učitele 
- v geometrii se dopouští nepřesností, grafický projev je méně úhledný 

Stupeň 4 – dostatečný 

- Žák splňuje očekávané výstupy školního vzdělávacího programu jen zčásti 
- při numerických operacích je pomalý a málo pohotový 
- dopouští se četných chyb 
- bez pomoci učitele zpravidla není schopen řešit slovní ani geometrické úlohy 
- jeho grafický projev je neuspořádaný a málo úhledný 

Stupeň 5 – nedostatečný 

- Žák nesplňuje očekávané výstupy školního vzdělávacího programu, případně má jen dílčí a 
izolované poznatky 

- nedokáže plnit úlohy ani s pomocí učitele 
- jeho celkové vědomosti a dovednosti nejsou na takové úrovni, aby mohl pochopit a zvládnout 

další očekávané výstupy 
 
Prvouka, přírodověda, vlastivěda a informatika 

Stupeň 1 – výborný 

- žák dosahuje uceleně a přesně očekávaných výstupů školního vzdělávacího programu 
- v získaných poznatcích se orientuje, pohotově, samostatně a tvořivě je uplatňuje při řešení 

praktických úkolů 
Stupeň 2 – chvalitebný 

- žák velmi dobře splňuje očekávané výstupy školního vzdělávacího programu  
- získané poznatky dokáže uplatnit v praxi samostatně nebo podle pokynů učitele, občas se 

dopouští méně závažných chyb 
Stupeň 3 – dobrý 

- žák v podstatě dosahuje očekávaných výstupů školního vzdělávacího programu, na návodné 
otázky reaguje vesměs správně, dopouští se méně závažných chyb 

- ne vždy dokáže samostatně uplatnit získané poznatky v praxi 
Stupeň 4 – dostatečný 

- žák má závažné nedostatky v naplňování očekávaných výstupů školního vzdělávacího 
programu 

- dokáže získané poznatky aplikovat v praxi jen za soustavné pomoci učitele 
- pracuje pomalu a nesamostatně 

Stupeň 5 – nedostatečný 

- žák nesplňuje očekávané výstupy školního vzdělávacího programu, případně má jen částečné 
a izolované znalosti, které mu neumožňují dosažení dalších očekávaných výstupů 

- nechápe souvislosti a není schopen se orientovat v učivu ani s pomocí učitele 
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Cizí jazyk 

Stupeň 1 – výborný 

- žák v cizím jazyce správně reaguje a běžných situací, pohotově používá slovní zásobu a 
základní pravidla výslovnosti a stavby vět, vede jednouchý dialog 

- bez obtíží porozumí přiměřenému textu a zvládá základy techniky čtení a psaní   
Stupeň 2 – chvalitebný 

- žák vesměs správně reaguje v běžných situacích, celkem pohotově používá slovní zásobu a 
základní pravidla výslovnosti a stavby vět, s drobnými chybami je schopen vést jednoduchý 
dialog 

- bez větších obtíží porozumí přiměřenému textu a zvládá základy techniky čtení a psaní  
Stupeň 3 – dobrý 

- žák reaguje méně pohotově v běžných situacích, své znalosti uplatnit v praxi za pomoci 
učitele, slovní zásobu a základní pravidla výslovnosti a stavby vět v podstatě ovládá 

- dopouští se chyb při porozumění přiměřenému textu a při zvládání základů techniky čtení a 
psaní  

Stupeň 4 – dostatečný 

- žák reaguje v běžných situacích s obtížemi a jen za pomoci učitele, má značné mezery ve 
slovní zásobě, stavbě vět a výslovnosti 

- přiměřenému textu porozumí jen za soustavné pomoci učitele, má závažné nedostatky 
v základech čtení a psaní  

Stupeň 5 – nedostatečný 

- žák ani s pomocí učitele nereaguje v běžných situacích a nerozumí přiměřenému textu, nemá 
potřebnou slovní zásobu a výslovnost neumí tvořit základní věty 

- má jen dílčí a izolované poznatky, které mu neumožňují dosáhnout očekávaných výstupů 
školního vzdělávacího programu 

 
Pracovní činnosti 

Stupeň 1 – výborný 

- žák vykonává pohotově, samostatně a tvořivě pracovní činnosti  
- projevuje kladný vztah k práci 
- udržuje pracoviště v pořádku 

Stupeň 2 – chvalitebný 

- žák vykonává pracovní činnosti samostatně, bez podstatných chyb, ale méně tvořivě a s menší 
jistotou 

- projevuje kladný vztah k práci a udržuje pracoviště v pořádku 
- výsledky jeho práce mají jen drobné nedostatky 

Stupeň 3 – dobrý 

- žák projevuje výkyvy ve výkonnosti, v pracovním úsilí a v udržování pořádku na pracovišti 
- za pomoci učitele dokáže nedostatky ve výsledcích své práce korigovat 

Stupeň 4 – dostatečný 

- žák pracuje bez zájmu a zadané úkoly plní jen za soustavné pomoci učitele  
- málo dbá o pořádek na pracovišti 
- ve výsledcích své práce má závažné nedostatky, své výkony se nesnaží zlepšit 

Stupeň 5 – nedostatečný 
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- žák nedokáže zadané úkoly plnit ani s pomocí učitele 
- neprojevuje zájem o práci a nedbá o pořádek na pracovišti  
- výsledky pracovní činnosti jsou nedokončené a neúplné 

 
Tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova 

Stupeň 1 – výborný 

- žák tvořivě a samostatně rozvíjí své osobní předpoklady podle očekávaných výstupů  
- je aktivní, snaživý a vytrvalý 
- pracuje se zájmem 
- výsledky odpovídají jeho nadání a píli 

Stupeň 2 – chvalitebný 

- žák převážně tvořivě a samostatně rozvíjí své osobní předpoklady podle očekávaných výstupů 
- většinou je aktivní a snaživý 
- jeho výkony mají jen drobné nedostatky 

Stupeň 3 – dobrý 

- žák nevyužívá dostatečné své schopnosti  
- je méně tvořivý, aktivní a samostatný 
- projevuje malý zájem a jeho výkony jsou průměrné 

Stupeň 4 – dostatečný 

- žák projevuje velmi malou snahu a zájem o rozvoj svých osobních předpokladů 
- jeho výkony jsou podprůměrné a neodpovídají jeho schopnostem 

Stupeň 5 – nedostatečný 

- žák neprojevuje snahu a zájem, je převážně pasivní 
- nerozvíjí své osobní předpoklady 
- výsledky jeho práce jsou neuspokojivé a neodpovídají jeho schopnostem 

 
1.2.Klasifikace žáků v 6. – 9. ročníku 
 
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Stupeň 1 – výborný 

- žák dosahuje uceleně, přesně a úplně očekávaných výstupů školního vzdělávacího programu 
- samostatně a pohotově uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení teoretických i 

praktických úkolů a při hodnocení jevů a zákonitosti 
- správně chápe souvislosti, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost  
- účelně si organizuje vlastní práci 
- jeho ústní a písemný projev je správný, výstižný a přesný 
- výsledky jeho činnosti jsou aktivní, jen občas se dopouští nepodstatných chyb, je schopen 

samostatně studovat vhodné texty 
Stupeň 2 – chvalitebný 

- žák v podstatě uceleně, přesně a úplně dosahuje očekávaných výstupů školního vzdělávacího 
programu nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při 
řešení teoretických i praktických úkolů a při hodnocení jevů a zákonitosti 

- správně chápe souvislosti, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, pracuje se zájmem 
účelně si organizuje vlastní práci 

- ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti 
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- grafický projev je estetický, bez větších nepřesností 
- kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků 
- je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty 

Stupeň 3 – dobrý 

- žák v podstatě splňuje očekávané výstupy školního vzdělávacího programu, dopouští se ale 
chyb v aplikaci osvojených poznatků při řešení teoretických a praktických úkolů 

- jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé 
- nedostatky v ucelenosti, přesnosti a úplnosti znalostí a dovedností si dokáže za pomoci učitele 

uvědomit a korigovat je 
- v ústním a písemném projevu mívá závažnější nedostatky ve správnosti a přesnosti  
- grafický projev je méně přesný 
- v kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky 
- je schopen samostatně studovat podle návodu učitele 

Stupeň 4 – dostatečný 

- žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti dosažení očekávaných výstupů školního 
vzdělávacího programu závažné nedostatky 

- v uplatňování získaných poznatků při řešení teoretických a praktických úkolů je nesamostatný 
málo pohotový a potřebuje stále podněty 

- obtížně chápe souvislosti, myšlení není tvořivé  
- ústní a písemný projev má podstatné chyby ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 
- v kvalitě výsledků jeho činnosti a grafickém projevu se vyskytují vážné nedostatky 
- při samostatném studiu má žák velké těžkosti i přes pomoc učitele 

Stupeň 5 – nedostatečný 

- žák nesplňuje očekávané výstupy ŠVP, jeho poznatky jsou jen dílčí a izolované, nedovede je 
uplatnit při řešení teoretických a praktických úkolů ani s pomocí učitele 

- nechápe souvislosti, neprojevuje samostatnost myšlení 
- výsledky jeho činnosti jsou nedokončené, neúplné, nepřesné 
- ústní a písemný projev vykazuje závažné chyby ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 
- grafický projev je  neuspořádaný 
- pomoc a pobízení jsou neúčinné 
- žák není schopen samostatně studovat ani přes soustavnou pomoc učitele 

 
Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření 

Stupeň 1 – výborný 

- žák tvořivě a samostatně rozvíjí své schopnosti a předpoklady   
- je velmi aktivní, snaživý a vytrvalý 
- pracuje se zájmem 
- výkony odpovídají jeho nadání a píli 

Stupeň 2 – chvalitebný 

- žák převážně tvořivě a samostatně rozvíjí své osobní předpoklady a schopnosti   
- většinou je aktivní, snaživý pracuje se zájmem 
- velmi dobře aplikuje osvojené vědomosti a dovednosti, bývá však měně vytrvalý 
- jeho výkony mají jen drobné nedostatky 

Stupeň 3 – dobrý 

- žák nevyužívá dostatečně své schopnosti a osobní předpoklady 
- je méně aktivní, tvořivý a samostatný 
- jeho výkon jsou průměrné 
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- častěji potřebuje pomoc učitele 
Stupeň 4 – dostatečný 

- žák projevuje velmi malou snahu a zájem o rozvoj svých osobních předpokladů 
- je málo aktivní a tvořivý 
- potřebuje značnou pomoc učitele 
- jeho výkony jsou podprůměrné a neodpovídají jeho schopnostem 

Stupeň 5 – nedostatečný 

- žák nemá snahu a zájem o rozvoj svých osobních předpokladů 
- zřetelně projevuje nezájem o práci, případně negativistický vztah k práci 
- výsledky jeho činnosti jsou neuspokojivé 
- pomoc a pobízení ze strany učitele jsou neúčinné 
 
Klasifikace v pracovních činnostech a v informatice 

Stupeň 1 – výborný 

- žák dosahuje uceleně, přesně a úplně očekávaných výstupů školního vzdělávacího programu 
- samostatně a pohotově uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení teoretických i 

praktických úkolů a při hodnocení jevů a zákonitosti 
- praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně a se zájmem, bezpečně ovládá postupy a 

způsoby práce 
- účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku 

Stupeň 2 – chvalitebný 

- žák v podstatě uceleně, přesně a úplně dosahuje očekávaných výstupů školního vzdělávacího 
programu nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při 
řešení teoretických i praktických úkolů a při hodnocení jevů a zákonitosti 

- praktické činnosti vykonává samostatně a se zájmem, v postupech a způsobech práce se 
nevyskytují podstatné chyby 

- účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku 
Stupeň 3 – dobrý 

- žák v podstatě splňuje očekávané výstupy školního vzdělávacího programu, dopouští se ale 
chyb v aplikaci osvojených poznatků při řešení teoretických a praktických úkolů 

- v praktických činnostech projevuje výkyvy ve výkonnosti a pracovním úsilí, méně dbá o 
pořádek na pracovišti 

Stupeň 4 – dostatečný 

- žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti dosažení očekávaných výstupů školního 
vzdělávacího programu závažné nedostatky 

- v uplatňování získaných poznatků při řešení teoretických a praktických úkolů je nesamostatný 
málo pohotový a potřebuje stále podněty 

- v praktických činnostech žák plní úkoly jen za soustavné pomoci učitele, pracuje bez zájmu, 
méně dbá o pořádek na pracovišti a své výsledky se nesnaží zlepšit 

Stupeň 5 – nedostatečný 

- žák nesplňuje očekávané výstupy ŠVP, jeho poznatky jsou jen dílčí a izolované, nedovede je 
uplatnit při řešení teoretických a praktických úkolů ani s pomocí učitele 

- nechápe souvislosti, neprojevuje samostatnost myšlení 
- v praktických činnostech nedokáže postupovat ani s pomocí učitele, neumí si zorganizovat 

práci, neprojevuje o ni zájem, nedbá o pořádek na pracovišti 
 
2.  Klasifikace v nepovinných předmětech 
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Při hodnocení žáků se postupuje stejně jako u klasifikace v předmětech s převahou výchovného 
zaměření 
 
3.   Hodnocení chování 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 
vysvědčení stupni: 

1 – velmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

 
Kriteria pro hodnocení chování: 

Stupeň 1 - velmi dobré 

- žák ve škole uvědoměle dodržuje řád školy a pravidla slušného chování 
- jen ojediněle se dopouští méně závažných přestupků 

Stupeň 2 - uspokojivé 

- chování žáka ve škole je v podstatě v souladu s řádem školy 
- žák se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, nebo se dopustí závažnějšího 

přestupku 
- je přístupný výchovnému působení, má snahu o zlepšení 
- je specifikováno ve výchovných opatřeních 

Stupeň 3 - neuspokojivé 

- chování žáka ve škole je v rozporu se řádem školy 
- žák se dopouští opakovaně závažných přestupků, nebo se dopustí velmi závažného přestupku 
- neprojevuje snahu o nápravu 
- není přístupný výchovnému působení 
- výchovná opatření jsou neúčinná 
- je specifikováno ve výchovných opatřeních 

 
Při hodnocení žáka se v případě použití klasifikace  se na prvním stupni použije pro zápis stupně 
hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení. 
 
 
4. Zásady pro používání slovního hodnocení, stanovená kriteria: 

 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 
z daného předmětu na základě žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení školského 
poradenského zařízení. 

 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 
v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, 
které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním 
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 
v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení 
a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
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Kriteria a zásady slovního hodnocení, převod slovního hodnocení na klasifikaci 

splnění očekávaných výstupů v ŠVP 

stupeň 1 - splnil uceleně a přesně  
stupeň 2 - splnil 
stupeň 3 - v podstatě splnil 
stupeň 4 – splnil se značnými mezerami 
stupeň 5 – nesplnil 
úroveň myšlení 

stupeň 1 - pohotové a bystré myšlení s pochopením souvislostí 
stupeň 2 - žák uvažuje celkem samostatně 
stupeň 3 - vcelku správné, ale méně samostatné a tvořivé myšlení 
stupeň 4 - nesamostatné myšlení, žák obtížně chápe souvislosti 
stupeň 5 - žák reaguje nesprávně i na náhodné otázky, nechápe souvislosti 
úroveň vyjadřování 

stupeň 1 - výstižné, přesné, logicky uspořádané 
stupeň 2 - celkem výstižné, s nepodstatnými chybami ve správnosti a přesnosti 
stupeň 3 - méně výstižné, s častějšími chybami ve správnosti a přesnosti vyjadřování 
stupeň 4 – málo výstižné, s častými chybami ve správnosti a přesnosti vyjadřování 
stupeň 5 - žák se vyjadřuje nesprávně, s velkými obtížemi 
úroveň aplikace vědomostí 

stupeň 1 - žák samostatně a uvědoměle užívá svých vědomostí a dovedností 
stupeň 2 - dovede používat své vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 
stupeň 3 - s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže 
stupeň 4 - žák dělá podstatné chyby, plní zadané úkoly jen za soustavné pomoci učitele 
stupeň 5 - úkoly nedokáže plnit ani s pomocí učitele 
píle a zájem o učení 

stupeň 1 - žák je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
stupeň 2 - pracuje svědomitě a většinou je snaživý 
stupeň 3 - projevuje menší zájem, potřebuje povzbuzení a podměty 
stupeň 4 - projevuje malý zájem o učení, potřebuje stále podněty a pomoc 
stupeň 5 - žák je převážně pasivní, pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 
 
Při převodu slovního hodnocení na klasifikaci se v daném předmětu stanoví stupeň, který 
převládá v případě posuzování všech výše uvedených kritérií. 
 
5. Hodnocení žáků na vysvědčení 

Celkové hodnocení žáka za klasifikační období se realizuje písemnou formou a vydáním 
vysvědčení nebo jeho výpisu na konci prvního a vydáním vysvědčení na konci druhého pololetí 
školního roku. Třídní učitel stanoví na základě klasifikace povinných předmětů a chování celkový 
prospěch žáka. Celkový prospěch nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Chování žáka je 
hodnoceno zvlášť. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno: 
 klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace“) 
 slovně  
 kombinací slovního hodnocení a klasifikačním stupněm. 
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Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného 
zástupce žáka 
 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

prospěl(a) s vyznamenáním 
prospěl(a) 
neprospěl(a) 
 
 

5.1. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití klasifikace: 

Žák je hodnocen stupněm 
prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, 
průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. 
prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 –nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 
hodnocením 
neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením. 
 
5.2. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení a  kombinace 
klasifikace a slovního hodnocení: 

Je-li žák z jednoho nebo více předmětů hodnocen slovně, provede se nejprve převedení slovního 
hodnocení na klasifikaci podle pravidel stanovených v části 4, a potom se postupuje podle bodu 5.1. 
 
5.3. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití 
klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

- pracoval(a) úspěšně 
- pracoval(a) 
 
  
d)  Způsob získávání podkladů pro hodnocení, evaluační nástroje 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získává učitel zejména těmito metodami a formami: 
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 
 různými druhy zkoušek – ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové 
 Splněním úkolu  
 pozorováním  
 skupinovou  prací  žáků  
 inscenací, modelovou situací (český jazyk, cizí jazyk) 
 projekty  
 samostatnou prací žáka (vyhledáváním a zpracováním informací a jejich prezentací 
 Referáty (předměty výchovného zaměření, český jazyk, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, 

dějepis, vlastivěda, přírodověda, prvouka) 
 přehlídkou, soutěží  
 volným psaním (český jazyk) 
 výkonem žáka (předměty s převahou výchovného zaměření) 
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 experimentem, laboratorní prací (předměty s převahou výchovného zaměření,přírodopis, 
fyzika, chemie) 

 kontrolními písemnými pracemi a testy (předměty s převahou teoretického zaměření) 
 srovnávacími testy (český jazyk, matematika, obecné dovednosti) 
 dialogem se žákem ve všech aspektech vzdělávání (příprava, práce, komunikace, spolupráce 

s ostatními, sebehodnocení) 
 konzultacemi s ostatními vyučujícími, výchovným poradcem, pracovníky školského 

poradenského zařízení (případně jiného odborného pracoviště) a se zákonnými zástupci žáka 
 sebehodnocením a vzájemným hodnocením žáků 

Při hodnocení a klasifikaci sleduje učitel zejména 
 v jaké míře a kvalitě si žák dosahuje očekávaných dílčích výstupů školního vzdělávacího 

programu, očekávaných ročníkových výstupů a očekávaných výstupů za 1., 2. a 3.období v 
jednotlivých předmětech 

 v jaké míře a kvalitě je žák vybaven klíčovými kompetencemi 
 zda žák projevuje zájem o obohacování svých znalostí a dovedností 
 jak žák dovede používat získané vědomosti a dovednosti při řešení praktických úkolů a situací 
 v laboratorních pracích je hodnocena příprava žáka, jeho spolupráce ve skupině, přesnost 

pozorování či měření a zpracování výsledků 
 jak se žák umí srozumitelně, souvisle a věcně vyjadřovat a formulovat své myšlenky, na jaké 

úrovni jsou jeho písemné práce a grafické projevy, jak tvořivě rozvíjí své osobní předpoklady 
podle očekávaných výstupů 

 jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení, jak chápe souvislosti, zda rozlišuje 
podstatné od nepodstatného a dokáže sám vyvozovat závěry a zobecnění 

 jak ovládá učební postupy a způsoby samostatné práce, jak dovede pracovat s učebnicemi, 
sešity, atlasy, tabulkami a slovníky, jak dovede pracovat s informacemi (vyhledávat, třídit, 
zpracovat, prezentovat) 

 jak žák přijímá a chápe mravní a občanské hodnoty, se kterými se setkává v průběhu svého 
vzdělávání a které jsou významné pro jeho jednání a rozhodování v dalším životě, jaký má 
vztah k národním tradicím a národní kultuře, k svému domovu, k přírodě, k životnímu 
prostředí, jak dovede pečovat o své zdraví 

 jak žák spolehlivě a odpovědně plní své povinnosti, jak je snaživý, zda dovede spolupracovat, 
být vstřícný a tolerantní ke spolužákům a dodržovat pravidla kulturního chování a lidského 
soužití. 

 
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne vyučující rovnoměrně na celý školní rok, 
vypracuje si plán zkoušení  Termín kontrolní písemné práce v délce celé vyučovací hodiny předem 
zapíše do třídní knihy,  
Klasifikační stupeň v jednotlivých předmětech je posouzení míry dosažení očekávaných výstupů 
formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu 
žákem. Nesmí být proto nástrojem represe vůči žákům neukázněným.  
Není vhodné klasifikovat žáka první den po jeho vícedenní nepřítomnosti ve škole. V případě 
dlouhodobé absence se žákovi klasifikační volno úměrně prodlouží dle zvážení vyučujícího.  
V každém vyučovacím předmětu je stanoven minimální počet známek za klasifikační období 
(pololetí.) 
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných 
předmětů výsledky celkové klasifikace do klasifikačních archů, případně připraví návrhy termínů 
klasifikace v náhradním termínu a opravných zkoušek.  
Třídní učitel připraví hodnocení chování žáků a navrhovaná výchovná opatření za dané klasifikační 
období. Hodnocení chování žáků je projednává a schvaluje pedagogická rada.  
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e) Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáků se zdravotním postižením (mentální, 

tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus 
a vývojové poruchy učení a chování), zdravotním znevýhodněním (dlouhodobá nemoc nebo 
lehké zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování)  a  sociálním znevýhodněním 
(viz §16, odstavec 4 zákona 561/2004 Sb.) přihlédne učitel při hodnocení k povaze postižení 
nebo znevýhodnění a respektuje  doporučení školského poradenského zařízení, lékaře či 
jiného odborného pracoviště. 

 V případě písemného doporučení školského poradenského pracoviště či jiného odborného 
zařízení a na žádost zákonného zástupce může ředitel školy povolit žákovi se speciálními 
vzdělávacími potřebami nebo žákovi s mimořádným nadáním povolit individuální vzdělávací 
plán. V individuálním vzdělávacím  plánu jsou rovněž rozpracována kritéria a způsob 
hodnocení žáka. 

 Doporučuje se sdělit odpovídajícím způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu 
individuálního a zohledněného přístupu k hodnocení a klasifikaci žáka s postižením nebo 
znevýhodněním. 

 U žáka, který po dobu nemoci či lázeňského léčení navštěvoval školu při nemocničním nebo 
lázeňském zařízení a byl tam klasifikován, se po návratu přihlédne ke klasifikaci v těch 
předmětech, ve kterých byl klasifikován. 

 Ředitel školy může na žádost zákonného zástupce a na základě lékařského doporučení ze 
zdravotních důvodů uvolnit žáka z tělesné výchovy. Žák v tomto případě není z tělesné 
výchovy hodnocen. Na vysvědčení se uvádí formulace „uvolněn(a)“. 
 

f)  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1.  Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. 
Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně opakoval 
ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval 
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

2.    Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 
za první pololetí nehodnotí. 

3.    Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje 
žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

4.    Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 
školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného 
zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

5.   Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování 
ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 
g) Komisionální přezkoušení 

 Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na 
konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode 
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dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 
vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném 
předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od 
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 
1. Komisi pro komisionální přezkoušení (§52 odst.2 Školského zákona) jmenuje ředitel školy 

v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
2.  Komise je tříčlenná a tvoří ji  
 předseda, kterým je ředitel školy, případně jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím předmětu je ředitel školy, krajským úředníkem jmenovaný jiný pedagogický 
pracovník školy 

 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě 
jiný vyučující daného předmětu 

 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 
stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

3.  Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení 
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle bodu 
b) odst. 4. nebo stupněm prospěchu podle bodu b) odst.1. 
Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 
zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí vydá 
žákovi nové vysvědčení. 

4.   O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
5.  Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka 

ze závažných důvodů přezkoušet, ve stanoveném termínu, je stanoven náhradní termín 
přezkoušení. 

6.  Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 
programem. 

7.  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku (§53 odst.2 
školského zákona). 

 
h)  Opravné  zkoušky 

1.  Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, 
kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

2.  Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 
stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 
Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3.  Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 
Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 
nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 
vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

4.  V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 
komisionální přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost 
krajského úřadu účastní školní inspektor. 

5.  Komisi pro opravnou zkoušku (§53 odst.2 školského zákona) jmenuje ředitel školy v případě, 
že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
Pro složení komise a její činnost platí obdobná pravidla jako v bodě g). 

 
i)  Klasifikace žáků ve zvláštních případech, včetně klasifikace nadaných žáků 

1. Individuální vzdělávání 
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 povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění 
povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.  

 Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy. 
 Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 

škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. 
  Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel 

školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději 
do dvou měsíců po skončení pololetí. 

 Pokud má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od 
konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka 
ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad vyhoví, nařídí komisionální 
přezkoušení žáka. 

2. Přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku 

 Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka na základě žádosti zákonného zástupce žáka 
přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku za podmínky vykonání 
zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. 

 Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 
 
3. Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na 

území České republiky 

3.1.  Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové škole 
nebo jiné škole zapsané ve školním rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, nebo ve 
škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále jen 
„zkoušející škola“): 
 ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 
 v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, 
 stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 
  na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 
oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

3.2.  Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná 
zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející školy. 

 Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní 
docházku podle odstavce 3.1. a 3.2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející 
školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem 
a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem 
zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. 

 Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za 
období dvou školních roků. 

 Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. Komise je tříčlenná a 
tvoří ji: 
- předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel, 
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě 
jiný vyučující daného předmětu, 
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 
stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
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 Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, 
aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se 
zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející 
školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných 
důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín 
zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za 
které se zkouška koná. 

 Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení 
žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto 
vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku 
základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zástupce žáka potvrzení 
zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo 
pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro stanovení stupně celkového 
hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a 
vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně dokončil devátý ročník základního vzdělávání. 
V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat 
předložení úředně ověřeného překladu. 

 O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
 Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním 

hodnocením dle  bodu  4.  nebo stupněm prospěchu podle bodu 1. Celkové hodnocení žáka se 
stanoví obdobně podle bodu 5. 

 Ředitel zkoušející školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a 
zákonnému zástupci žáka. 

 Po vykonání zkoušek vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák 
není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text ,,Žák(yně) plní povinnou školní 
docházku podle § 38 školského zákona“. 

 V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může 
požádat o přezkoušení. 

 Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České 
republiky, zašle ředitel této školy řediteli spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském 
rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy 
s údaji o žákovi. 

 Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole nebo škole zřízené při 
diplomatické misi nebo konzulárním úřadu a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve 
spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce 
žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek a na základě 
vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti o ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání 
nebo podle dosavadních výsledků doložených vysvědčením. Plnil –li žák povinnou školní 
docházku formou individuální výuky, je zařazen podle výsledků zkoušek stanovaných v bodě 
3.2. 

 Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky, zařazuje 
ředitel spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný 
zástupce žáka, do příslušného ročníku po zjištění úrovně dosavadního vzdělání a znalosti 
vyučovacího jazyka. 

 
 
j) Vysvědčení 

 každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 
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žákovi výpis z vysvědčení. Škola vydá žákovi vysvědčení na určenou dobu na konci prvního 
pololetí a natrvalo na konci druhého pololetí, resp. po opravných zkouškách. 

 vysvědčení musí být vyplněno v souladu s platnými předpisy, a to trvalým způsobem na 
předepsaných tiskopisech. Jeho správnost stvrzuje svým podpisem třídní učitel. Ředitel školy 
potvrzuje platnost vysvědčení kulatým razítkem školy a svým podpisem. Bez uvedených 
náležitostí je vysvědčení neplatné a nesmí být žákovi vydáno. Na vysvědčení není přípustné 
provádět opravy zápisu. 

 dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, 
popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o 
získání stupně základního vzdělání. 

 

II.   VÝCHOVNÁ  OPATŘENÍ, HODNOCENÍ CHOVÁNÍ 
 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Může je udělit či 
uložit ředitel školy nebo třídní učitel. Žák svým jednáním a chováním respektuje ustanovení řádu 
školy.  
 
KÁZEŇSKÁ  OPATŘENÍ 
V případě nerespektování řádu školy, porušení pravidel chování nebo kázně bude žák podle 
závažnosti přestupku potrestán takto: 
a) ústním napomenutím za drobné přestupky školního řádu 

 
b) písemným napomenutím (zápisem do žákovské knížky)  za drobné přestupky školního řádu 

 
c) napomenutím třídního učitele (zápisem do žákovské knížky, dopisem zákonnému zástupci a do 

katalogového listu žáka) za: 
 opakované drobné přestupky školního řádu, nejméně 5x 

 
d) důtkou třídního učitele (se zápisem do žákovské knížky i katalogového listu žáka a dopisem 

zákonnému zástupci) za: 
 hrubé porušení školního řádu 
 opakované písemné napomenutí (nejméně 10x ) 
 drobná krádež, užití cizí věci bez předchozího svolení 
 neomluvené hodiny (jednotlivé) 
 zavinění drobného úrazu spolužáka nekázní či svévolí 
 přepisování známek v žákovské knížce, falšování omluvenek 

e) důtkou ředitele školy (se zasláním doporučeného dopisu zákonným zástupcům a zápisem do 
katalogového listu) za :   
 hrubé a opakované porušení školního řádu  
 přestupek opravňující k potrestání v pořadí již 2. důtkou třídního učitele 
 svévolné fyzické napadení spolužáka, jehož důsledkem bylo zranění nebo hmotná škoda 
 zavinění školního úrazu spolužáka nebo způsobení škody spolužákovi nebo na majetku školy 

nekázní 
 velmi nevhodné chování ve škole a na veřejnosti v době, kdy byl zajišťován pedagogický 

dohled 
 krádež, opakované užívání cizí věci bez předchozího svolení 
 1 den neomluvené absence 

 
HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

f) druhým stupněm klasifikace z chování za: 
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 chování nesoucí znaky přestupku nebo činu jinak trestného 
 fyzické napadení spolužáka, jehož důsledkem bylo vážné zranění spolužáka nebo větší 

hmotná škoda 
 opakované hrubé porušení školního řádu, předchozí výchovná opatření bez účinku 
 zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 

vůči ostatním žákům ve škole a na veřejnosti v době, kdy byl zajišťován pedagogický dohled  
 záměrné způsobení značné škody (vandalismus) 
 krádež, hrubý zásah do vlastnických práv (např. nahlížení do osobních věcí, užívání cizího 

majetku) 
 záškoláctví (více než 1 neomluvený den) 

g) třetím stupněm z chování za: 
 chování nesoucí znaky přestupku nebo činu jinak trestného 
 úmyslné fyzické napadení osoby, jehož důsledkem bylo vážné zranění nebo větší hmotná 

škoda 
 opakované hrubé porušení školního řádu, předchozí výchovná opatření bez účinku 
 zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 

vůči ostatním žákům ve škole a na veřejnosti v době, kdy byl zajišťován pedagogický dohled  
 záměrné způsobení značné škody (vandalismus) 
 krádež, hrubý zásah do vlastnických práv (např. nahlížení do osobních věcí, užívání cizího 

majetku) 
 záškoláctví většího rozsahu – více než 25 neomluvených hodin 

 
Počínaje DŘŠ až po třetí stupeň z chování budou výchovná opatření projednána se zákonnými 
zástupci ve výchovné komisi, kterou svolává ředitel školy ve spolupráci s výchovným poradcem, 
školním metodikem prevence a třídním učitelem. Ředitel školy může v případě závažného 
zaviněného porušení povinností stanovených školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o 
podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V případě zvláště závažného zaviněného 
porušení povinností stanovených školním řádem ředitel rozhodne vždy o vyloučení žáka ze školy. 
Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených 
školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně 
vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. O 
podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy 
se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění 
dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního 
právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být 
žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto 
rozhodnutí den pozdější. 
Dopustí-li se žák jednání nesoucí znaky přestupku či trestného činu, zvláště hrubých opakovaných 
slovních a úmyslných fyzických útoků vůči zaměstnancům školy nebo vůči žákům, oznámí ředitel 
školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a orgánům činným 
v trestním řízení. 
 

POCHVALY  A  JINÁ  OCENĚNÍ 

Za mimořádný projev iniciativy, aktivity, dlouhodobou píli, úspěch v soutěži či za záslužný nebo 
statečný čin může být žákovi udělena ústní nebo písemná pochvala. Podle významnosti se pochvala 
zapisuje do žákovské knížky nebo na vysvědčení. Písemné pochvaly (čtvrtletí a pololetí) či jiná 
ocenění se zaznamenávají do žákovských knížek a do dokumentace školy (školní matrika). 
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ČÁST  D           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Kontrolou provádění ustanovení školního řádu pověřuji zástupce ředitele. 
2. O kontrolách se provádí písemné záznamy v souladu 

s kontrolním systémem školy 
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3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 v platném a znění zveřejňuji tento řád následujícím 
způsobem: vyvěšením v hale školy (stručný výtah), ve sborovně školy (úplné znění) v tištěné i 
digitální podobě, zpřístupněním na webových stránkách školy. 

4. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na provozní poradě dne 31. 8. 2017. 
5. Dne 31.8.2017 se zrušuje dosavadní znění školního řádu ZŠ č.j.70/2007-627/2011 a od 1. 9. 

2013 platí tento školní řád pod označením Školní řád Základní školy Velké Opatovice, 
příspěvková organizace, č.j.706/2007-700/2013, verze 2017. 

6. Zákonní zástupci žáků byli upozorněni na vydání tohoto školního řádu prostřednictvím 
informace v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových 
stránkách školy. 

 
 
Velké Opatovice 31. 8. 2017 
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ČÁST  E          
PŘÍLOHY 
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PŘÍLOHA Č.1: 
MINIMÁLNÍ POČET ZNÁMEK V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH 
ZA POLOLETÍ 
 
1. stupeň: 
Český jazyk     15 
Matematika     15 
Cizí jazyk     10 
Prvouka     4 
Přírodověda     4 
Vlastivěda     4 
Hudební výchova    4 
Výtvarná výchova    4 
Pracovní činnosti    4 
Tělesná výchova    4 
 
2.stupeň: 
Český jazyk a literatura   10 
Matematika     10 
Cizí jazyk (AJ)    8 
Další cizí jazyk    8 (3 hodiny týdně) 
      6 (2 hodiny týdně) 
Konverzace v cizím jazyce   4 
Dějepis     6 (2 hodiny týdně) 
       
Výchova k občanství (Občanská výchova) 4 
Fyzika      5 
Chemie     5 
Informatika, Aplikovaná informatika 4 (2 hodiny týdně) 
      2 (1 hodina týdně) 
Přírodopis     6 (2 hodiny týdně) 
      4 (1 hodina týdně) 
Seminář a praktikum ze zeměpisu  4 (1 hodina týdně) 
      6(2 hodiny týdně)  
Zeměpis     5 
Seminář a praktikum ze zeměpisu  4   
Hudební výchova    4 
Výtvarná výchova    4 
Užité výtvarné činnosti   4 
Pracovní činnosti    4 
Domácnost     4      
Tělesná výchova    6 
Výchova ke zdraví (Rodinná výchova) 4 
Sportovní výchova    6 (2 hodiny týdně) 

4 (1 hodina týdně) 
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PŘÍLOHA Č.2: 
HODNOCENÍ KONTROLNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ V DÉLCE 
CELÉ VYUČOVACÍ HODINY 
 
2.stupeň: 
 
Český jazyk a literatura: 
 
a) kontrolní diktáty  0 hrubých chyb, 1-2 malé chyby  výborný 
    1-2 hrubé chyby    chvalitebný 
    3-5 hrubých chyb    dobrý 
    6-8 hrubých chyb    dostatečný 
    9 a více hrubých chyb    nedostatečný 
b) písemné práce – jednotlivé úkoly jsou bodovány, celkové hodnocení je dáno procentem 
úspěšnosti (% dosažených bodů z celkového množství):  
    100% - 90% správně    výborný 
     89% - 80% správně    chvalitebný 
     79% - 60% správně    dobrý 
     59% - 40% správně    dostatečný 
     39% správně     nedostatečný   
     
 
Matematika 
 
Řešení jednotlivých příkladů je bodováno (podle náročnosti a množství matematických úkonů), 
celkové hodnocení je dáno procentem úspěšnosti (% dosažených bodů z celkového množství): 
    100% - 90% správně    výborný 
    89% - 75% správně    chvalitebný 
    74% - 50% správně    dobrý 
    49% - 25% správně    dostatečný 
    24% a méně správně    nedostatečný  
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Dodatek č. 1 k Příloze č. 3 Školní vzdělávací program Základní školy Velké Opatovice, 
příspěvkové organizace Školní řád Základní školy Velké Opatovice, příspěvkové organizace č. 

j. ZŠVO 706/2007-700/2013, verze 2017 
 

Pravidla hodnocení žáků se SVP 
 

Hodnocení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), vyhláškou č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a 
vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky. 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení 
žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý 
školní rok. 

Cílem hodnocení je poskytnutí zpětné vazby žákovi, prostřednictvím níž získává informace 
o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v 
čem ještě chybuje.  

Nedílnou součástí hodnocení je návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky 
odstranil. Prostřednictvím hodnocení nesmí docházet k rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné, 
schopné a neschopné a nemělo by být zaměřeno na srovnávání žáka s jeho spolužáky.  
Hodnocení je vždy zcela individuální, žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je 
posuzován jeho individuální pokrok.  

Velmi cenným nástrojem pro hodnocení práce žáků je žákovské „portfolio“. Jedná se o 
shromažďování materiálů různého druhu tak, aby dokumentovaly stav vědomostí a dovedností 
žáka, případně úroveň osvojení jednotlivých kompetencí ve vzdělávání. Materiály mají různou 
podobu a v každém případě musí obsahovat doklady o tom, jak se žák vyrovnal s dovedností 
sebehodnocení své práce. Žáci mohou po dohodě s vyučujícím do svého portfolia zařazovat i osobní 
záznamy o úspěších v mimoškolní činnosti. 
 
1. Východiska pro hodnocení a klasifikaci 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v 
učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. 
 
V učebních předmětech se hodnotí zejména: 

 stupeň osvojení předepsaného učiva 
 úroveň myšlení, přesnost a výstižnost vyjadřování  
  schopnost uplatňovat příslušné vědomosti, dovednosti a návyky při řešení různých úkolů, 

zvláště praktických 
 aktivita, samostatnost, tvořivost a zájem o učení a pracovní činnosti 

 
Hodnocení předmětů probíhá průběžně i celkově. Hodnotíme bez ohledu na chování žáka a s 

přihlédnutím k jeho vadě a věkovým zvláštnostem. Při poskytování zpětné vazby klademe důraz na 
vhodnou formulaci (zaměření na problém, činnost, nikoliv hodnocení osoby). Přednost dáváme 
pozitivnímu vyjádření. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a 
doložitelné. 

Chování žáka hodnotíme samostatně ve vztahu k požadavkům, které vyplývají z pravidel 
chování (školní řád) s přihlédnutím k osobnostním zvláštnostem a k věku žáka. Hodnotíme chování 
žáka ve škole a na akcích pořádaných školou. 
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2. Způsoby hodnocení 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka průběžně i na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. U žáka se SVP rozhodne ředitel školy o použití 
slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. K informaci o průběžném 
hodnocení žáka slouží žákovská knížka. 

V případě hodnocení prospěchu klasifikačním stupněm se na 1.stupni ZŠ na vysvědčení pro 
zápis hodnocení uvádí číslice, na 2.stupni ZŠ slovní ekvivalent. 
 
3. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 
průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.  

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými 
druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové atd.), kontrolními písemnými 
pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle 
potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 
klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 
pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) 
vyučující respektuje známky žáka, které sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu 
nepřezkušuje. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň 
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 
radě. 

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 
jednotlivých předmětů na příslušných schůzkách a konzultacích; třídní učitel nebo učitel, jestliže o 
to zákonní zástupci žáka požádají. 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 
bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

Třídní učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog a popř. školní 
psycholog jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které 
mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. 
 
 4. Kriteria hodnocení 

 4.1. Stupnice hodnocení prospěchu klasifikačním stupněm 
 

a) stupeň 1 – výborný – žák bezpečně ovládá učivo předepsané osnovami (ŠVP, PLPP nebo IVP), 
projevuje samostatnost a pohotovost v myšlení. Své myšlenky dovede výstižně a přesně vyjadřovat. 
Dobře chápe souvislosti mezi předměty a jevy. Pracuje samostatně, iniciativně a s jistotou. Při 
řešení úkolů používá získaných vědomosti a dovedností. 
 
b) stupeň 2 - chvalitebný - žák ovládá učivo předepsané osnovami (ŠVP, PLPP nebo IVP), uvažuje 
celkem samostatně a dovede celkem výstižně vyjadřovat své myšlenky. Celkem dobře chápe 
souvislosti mezi předměty a jevy. Při práci se dopouští malých, 
nepříliš častých chyb. 
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c) stupeň 3 – dobrý – žák v podstatě ovládá učivo předepsané osnovami (ŠVP, PLPP nebo IVP), 
projevuje menší samostatnost v myšlení a myšlenky nedovede dosti přesně vyjádřit. Získané 
vědomosti a dovednosti dovede používat za pomoci učitele a tak s jeho pomocí snadno překonává 
určité chyby, kterých se dopouští při řešení úkolů. K učení a pracovním činnostem nepotřebuje 
větších podnětů. 
 
d) stupeň 4 – dostatečný - žák ovládá učivo předepsané osnovami (ŠVP, PLPP nebo IVP) jen 
částečně a projevují se u něho značné mezery ve vědomostech a dovednostech. V myšlení je 
nesamostatný a své myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi. Při práci se dopouští podstatných 
chyb a má potíže, které nesnadno překonává. 
 
e) stupeň 5 – nedostatečný – žák neovládá učivo předepsané osnovami (ŠVP, PLPP nebo IVP) a 
proto i na návodné otázky odpovídá nesprávně a praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 
učitele. 
 
4.2. Slovní hodnocení prospěchu 

V odůvodněných případech rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě 
žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 
nepovinných předmětech stanovených ŠVP jsou v tomto případě popsány tak, aby byla zřejmá 
úroveň vzdělání žáka, kterou dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, které jsou 
formulovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním 
předpokladům a vzhledem k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje i ohodnocení píle žáka a jeho 
přístupu ke vzdělání a to i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Dále obsahuje naznačení 
dalšího rozvoje žáka, zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům a 
jak je překonávat. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky výkonu dítěte. 
 
Při slovním hodnocení žáka se uvádí: 
a) ovládnutí učiva předepsané osnovami 

 ovládá bezpečně 
 ovládá 
 podstatně ovládá 
 ovládá se značnými mezerami 
 neovládá 

b) úroveň myšlení 
 pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 
 uvažuje celkem samostatně 
 menší samostatnost myšlení 
  nesamostatné myšlení 
 odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

c) úroveň vyjadřování 
 výstižné, poměrně přesné 
 celkem výstižné 
 nedostatečně přesné 
 vyjadřuje se s obtížemi 
 nesprávné i na návodné otázky 

d) úroveň aplikace vědomostí 
 spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností 
 dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 
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 s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 
 dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
 praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

e) píle a zájem o učení 
 aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
 učí se svědomitě 
 k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů 
 malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
 pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 
 
Za účelem celkového hodnocení žáka stupni na vysvědčení uvedenými v bodě 4.4. (popř. při 

přechodu žáka na jinou školu s odlišným hodnocením), se dle této metodiky převede slovní 
hodnocení na hodnocení klasifikací se zřetelem na osobnostní zvláštnosti, věk žáka a charakter jeho 
postižení.  
 
4.3. Pravidla hodnocení chování žáků: 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování školního řádu školy během klasifikačního 
období a to jak ve škole, tak i na akcích pořádaných školou. V případě použití klasifikace hodnotí 
na vysvědčení stupni: 
a) 1 - velmi dobré – dostane žák, jehož chování je v souladu se školním řádem i pokud se někdy 
dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu, je přístupný výchovnému působení a své 
chyby napravuje 
 
b) 2 – uspokojivé – dostane žák, který porušuje školní řád a výchovnému působení je méně 
přístupný 
 
c) 3 – neuspokojivé – dostane žák, v jehož chování se projevují vážné přestupky proti školnímu 
řádu a není přístupný výchovnému působení 
 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují 
a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání na pedagogické radě. 

Za účelem celkového hodnocení žáka stupni na vysvědčení uvedenými v bodě 4.4. (popř. při 
přechodu žáka na jinou školu s odlišným hodnocením), se dle této metodiky převede slovní 
hodnocení na hodnocení klasifikací se zřetelem na osobnostní zvláštnosti, věk žáka a charakter jeho 
postižení. 
 
4.4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – 
chvalitebný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), průměr stupňů prospěchu ze všech 
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho 
chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, 

 
  b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením, 
 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 
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slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci 2. pololetí,  
 
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených ŠVP na konci 1. pololetí. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace 
slovního hodnocení a klasifikace, převede učitel slovní hodnocení do klasifikačních stupňů podle 
pravidel uvedených v bodech 4.2. a 4.3. Na vysvědčení se pak uvádí celkové hodnocení dle bodu 
4.4.  
 
 
 


